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প্রথম ছৃখ্) 

মুঙ্গের দুর্গে মন্ত্রণাগাঁর 

পর পর কয়েকটি গুলীর শবের মধে। পটোত্রোলন। একজন গুপ্রচর তৃপতি 5 

তাহার শেষ আহনাদ-সৃত্যু | 

নভাক খা। বেইমান! বেঈমান ! 

মীরকাতম, জগতৎশেঠ, রাজবল্লনু প্রঠতির প্রবে* 

মীরকাশিম। নগাফ শা! 
নজাফ খ।। বেইমান--গুপুচর- 

মীরকাশিম। বাংলায় বেইমানের অভাঁৰ নেই নজাফ খাতা হালে 
অনেককেই হত্যা কণ্রতে হয়__ ভোমাদের নবাঁবও বাদ বায় না 
কিন্ত চক্রীদের চক্রান্তের ভয়ে মুণিদাবাদ থেকে নুঙ্গেরে এসেও 
নিশ্ঞার নেই, এখানেও গুপ্ুচর ! 

নজাফ খা। তকী খার প্রেরিত চর-মুখে সংবাদ পাই--সপ্তাহ আগে 
চিৎপুর দ্েওয়ানথানায় মনি-বেগমের 'মাহ্বানে এক বৈঠক বসে। 

মীরকাশিম। আমাদের সিংহাসনচ্যুত করবার জন্তই তো বৈঠকের 
আহ্বান-_- 

নাফ খা। বৈঠকে কলকাতার কাউন্সিলের সদস্তগণ অনেকেই, 
উপস্থিত ছিলেন । 
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নীরকাঁশিম । তাতেও বিন্মিত হবার কোঁন কারণ নেই--গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট 
এবং হেষ্টিংস ব্যতীত আর সকলেই আমার ওপর বিরূপ ; কেননা 

আমার জন্য তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে না 

নজাফ খা । অনেক রাজা মহারাজা! জমিদারও. সে বেঠকে উপস্থিত 

ছিলেন। 

মীরকাশিম। থাকবেনই তো। মীরকাঁশিম নবাব হওয়ায় তার! 

ব্যক্তিগত স্থযোগ পাবেন ভেবেছিলেন-_কিন্তু বেইমন মীরকাশিম 

যে নবাবী গ্রহণ করে প্লাশীর প্রায়শ্চিত্ত করবে সে ধারণা শ্ীরা 

করতে পারেন নি। 

নজাঁফ খাঁ । মনি-বেগমের প্ররোচনায় সকলে মীরজাফরকে গদী দেওয়ার 

বড়মন্ত্র করছেন !-_-এখন সমস্ত নির্ভর ক”রছে অমিয়ট আর হে 

সাহেবের দৌত্যের ওপর-_ 

মীরকাশিম । জীবনে যে-তভুল একবার করেছি--এবার প্রাণ দিয়েও 

সে-ভূলের প্রায়শ্চিত্ত ক”রবো, তাদের করথাস্র প্রজার স্বার্থের বিকুদ্ধে 

আমি কোনে! সন্ধি করবে ন।। 

নজাফ খাঁ। বৈঠক বসবার পুবেই অমিয়ট আর হে সাহেব কলকাতা 
থেকে চগলে আসেন--তীাদের কিছু গুপ্ত উপদেশ দেওয়ার জন্ত 

এই বেইমানকে তার! গুপ্তচর পাঠিয়েছে । আমাদের চর বরাবর 

এর সঙ্গে থাকায় মুজেরে পৌছে ও সাহেবদের কুঠিতে নেতে 
সাহসী হয়নি । 

মীরকাশিম। হু । এ-ই যে সেই গুপ্ুচর--তার প্রমাণ ? 
নজাফ খা। আছে। 

জগতংশেঠ । রক্তে বে সব ভেসে গেল! উঃ ! কী বীভৎস! ( মুতদেহের 

প্রতি রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) নিক্বে যাঁ_নিয়ে যা_-নবাবের 

চোখের সামনে থেকে এ দৃশ্য সরিয়ে নে-__ 

৬ 

নী 
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মীরকাশিম । একটু পরে শেঠজী। 

জগৎশেঠ। (মৃতদেহ যেন আর কিছুতেই সহ হইতেছে না) কিন্ত 
আপনার চোখের ওপর এই বীভৎস দৃষ্ত ! 

রাঁজবললভ। দরবারে এই প্রকার হতা--. 

'নজাফ খা । ভত্যা বলবেন না রাজা বলুন শাস্তি-- 

রাজবল্পভ | বিনা বিচারে-_ 

নজাফ খা । নির্দোবীকে হত্যা করে থাকি নবাব আমার শাস্তি 

দেবেন। | 

মীরকাশিম | প্রমাণ নজাফ খাঁ? 

নজাফ খাঁ । (গুপ্তচরের জুতার মধ্য হইতে একট! লাল-পাঞ্জা বাহির 
করিয়। নবাবের সম্মুখে ধরিল ) 

মীরকাখিম । (লাল-পাঞ্জ1! পরীক্ষা করিয়! ) কোম্পানীর লাল-পাঞ্জা_ 

কোম্পানীর শিলমোহর-_সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন !__সিরাজের সময 

এই লাল-পাঞ্জার কথা প্রথম শুনি--কিন্ত তখন দেখিনি-_প্রথম কবে 

দেখি জানেন শেঠজী ? 

জগৎশেঠ । না জনাব। 

মীরকাশিম। তিন বৎসর পূর্বে-_ক*লকাতায়--ই ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 

কুহিতে ! 
গুরগিন খা । হামি দেখিলাম হাজ। 

মীরকাঁশিম। মীরজাফরের সঙ্গে বেইমানি করতে স্বীকার হসলাম। 

শপথ হ'ল তখন গভর্ণর ভ্যান্লিটার্ট এই লাল-পাঞ্জা দেখিয়ে 
বললেন--যার হাতে এই লাল-পাঞ্জা পাবেন--জানবেন সে 

কোম্পানীর বিশ্বস্ততম লোক- বিশ্বন্ততম বন্ধু_প্রয়োজন হ'লে তাকে 

দিয়ে সংবাদ পাঠাব--এবং সংবাদ সংগ্রহ ক*রব। 

গুরগিন খা। তাজ্জব! তাজ্জব! 

্ 
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মীরকাশিম। রাজ! ব্রায়ছুর্লভের ভাঁতে শ্রী লাল-পাঞ্জ দেখেছিলাম, 
খোজা পিদ্রসের হাতে এ লাল-পাপ্তা দেখেছি, শেঠজী আপনার 

হাতে 

জগৎশেঠ । নাজনাব! এ সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি । শেঠের! 

চিরদিনই বাংলার মসনদের ক্রীতাদাস-_ 

মীরকাশিম । ঠিক-ঠিক--শেঠজী বরং বলতে পারেন এ পাঞ্জ। 

গ্রকদিন আপনি আমার ভাঙে দেখেছিলেন-_ন!1--কিস্ত ভূলে 

যাবেন না-তখন এ পাঞ্জা ছিল '্পামার নবাঁবা পাবার সোপান 

ওঁ পাজা দেখেই, কর্ণেল কল্শডকে মুশিদাবাদ প্রাসাদ দখল 

কস্রতে সাহাযা কগেছিলাম--ঠিক তাঁর দুস্থণ্টা পরেই-- 

জগৎশেঠ । আপনাকে নবাবী শ্বীঅ-মোর হাতে নিতে »ল। 
মীরকাশিম | কাজেই লাল-পাঞ্জ! হাতে (নিয়ে আর কাভ কণ্রতে 

পারলাম কই! দুটো অত বড জিনিস এক হাতে এব সঙ্গে ধরে 

না শেঠজী। ভয় লাল-পাঞজা নাও--নতুবা নাও নবাশী শীল-মোহর ॥ 

আপনাদের অনেকেরই হয় তে ইচ্ছা ছিল--এ লালন্পারঞ্জা হাতে 

নিয়ে আমি দবাঝী ক।র--ন। শেঠজী ? 

জগৎশেঠ। তা আর হল কই জনাব! 
মীরকাশিম। হয। 

জগৎশেঠ। হর? 

মীরকাশিম । হয় নবাবী নয--গোলামা। 

গুরগিন খা। 31700 | 

মীরকাশিম | নজাফ খ+ মুহদেহ নিয়ে বেতে বল--কুত্ব! দিয়ে 
খাওষ়াবার আজ! দাও । 

মৃতদেহ অপক্থত হইল 

নভাফ থ। চলিয়। গেল 



প্রথম অঙ্ক মীরকাশিম প্রথর্ম দৃশ্য 

সিরাজকে মনে করতাম হঠকাতী+ দাভ্তিক, উদ্ধত। মনে কম্রতান, 
দেশে শাস্তি সংস্থাপনের সে-ই প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় । দেশের 

বুহত্তর ত্বার্থের দিকে চেয়ে+ বেইমানি কণরে' ই ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 

সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে-মামর তাকে হা করলাম । 

বাজবলভ । আমরা ! 

মীরকাশিম | হ্যা, আমরা; নহুবা কে? কার গাধা ছিল সেই সিংত- 

শিশুর কেশও স্পর্শ করে ! পলাশীর বুদ্ধ ! নে কি যুদ্ধ? এক দিকে 

অগণিত নবাব সৈন্য, উপযুক্ত সেনানায়ক, অপর্যাপ্ত অন্ত্রশস্ত্র_আর 

একদিকে বিচলিত বিকম্পিত মু্টিমেয় ইংরাজ-সৈগ্ভ-- 

গুরগিন খা । একটা ফু দিলে কোম্পানীকে কেম্পাবীই উড়িয়া! যাইত |. 

মীরকাশিম। সাঁভসের অভাব ছিল নাঃ অথের অভ।ব ছিল নাঃ অস্ত্রের 

অভাব ছিল নাঃ কিছুরই অভাব ছিল লা । অভাব হিল দেশাত্মবোধের 

__অভাব ছিল মনুষ্যত্ব । খদ্ধিটও 'অভাব ছিল না_কিন্ক সে ছিল 

শ্বার্থবুদ্ধি। 

গুরগিন খ(। ভাবী বুদ্ধিমান ভাত আছে এই বাংগালী । 

মীরকাশিম। ক্ষমতার প্রলোভনে উদ্দীপ্ত হযে সিরীজকে বন্দী করলাম 
_বেগমের মণিসুক্া লুঠ করলাদ-- মান হঃয়ে পণ্ডর আপন 

আচরণ করতে হিধা করলাম না। 

জগংশেঠ। এখন সে 'অন্শোচনা করে আর লাভ কি জনাব! যাভপার 

হয়েছে-এখন আবার আমর! বাতে শান্তিতে বান করতে গার 

জনাব__ঘাপনি পেই ব্যবস্থা করুন; এই আমদের সকলের মিলিত 
অলরোধ। 

মীরকাশিম। মীরজাফর নবাব হলেন । ভাবলাম সকলে শান্তিতে বাস 

কগ্রব, দেশে আর বুদ্ধ-বিগ্রচ থাকবে না। প্রলা জখে াকখে 

আমার সোনার বাংলা আবার ধন-্ধান্তে পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু যে 

৯ 
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স্থদিন গেল--বাংলার সে স্থদিন আর ফিরে এলো না । কোম্পানীর 

লোকদের শুধু বোনাস দিতেই মুশ্শিদাবাদ রাজকোষ শুষ্ক হয়ে 
গেল। কোম্পানীর দেন! শোধ হল না ফলে নবাবকে হতে হ'ল 

কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল ! মীরজায়ুরের রাজত্বে ভল 

বাদশাই ফার্সানে বিন! শুক্কে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য 

করবার অধিকারের বাভিচার! দেখলাম প্রজা যায়। দেশ যায়, 

বাংলার স্বাধীনতার হূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হয়-_-তখন এই বেইমান 

বে বেইমান, সেও আর ধৈর্য রাখতে পারল না। 

গুরগিন খা। ভামাডের নবাবের প্রজার উপর যে ডরড আছে টাহ 

সকলেই জানে। 

মীরকাশিম। রাজা রায়দূর্লভ আর ধনকুবের জগৎংশেঠের মধ্যস্থতায় 
বাংলার মসনদ কিন্লাম--নবাব শীরজাফরের দেনা কড়ায় গণ্ডায় 

শোধ কঃব্লাম--বাংলার তিন তিনটে পরগণা” বর্ধমান, চট্টগ্রাম, 
মেদিনীপুরের রাজস্ব ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীকে দিলাম-_দাক্ষিণাত্যে 
বুদ্ধের খরচ দিলাম পাঁচ লক্ষ তঙ্কা-তবু কোম্পানীর অত্যাচারের 

হাত থেকে অব্যাহতি নাই । নাগপাশের এমন বাধনে আজ আমরা 

জড়িয়ে আছি যে এ থেকে আর মুক্তি নেই-_মুক্তি নেই। 

শুরগিন খা । এবার বাধন কাটিয়ে ফেলুন--কোম্পানীকে ডেখিকে ডিন 
হাপনি নবাব-_ কোম্পানীর চালাকি নবাবের সহিটু চলিবে না। 

সীরকাশিম। পাটনায় এলিস আমার শাসন মানে না--কোম্পানীর 

সিপাই নবাব-সৈম্কের অপমান করে--কোম্পানীর অন্যায় কাজে 

বাধা দিলে তারা ধরে নিয়ে কয়েদ করে-_পীড়ন করে। গভর্ণর 

ভ্যান্সিটাট আর হেষ্টিংস সাহেব সেদিন মুঙ্গেরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর 
ক*রলেন--প্রতিশ্রতি দিলেন, আর প্রঙ্গার ওপরে অত্যাচার 

 ইবেনা-_ দেশে শান্তি হবে। কিস্ত আবার কোম্পানী দূত 
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পাঠিয়েছেন অমিয়ট আর হে সাহেবকে-_-কি মতলবে তা সারাই 
জানেন ! 

গুরগিন খা । উহাদের মতলব ভাল নযু--তাহা হইলে কাল নবাবের 
নাচের মঞ্জলিসের নিমন্ত্রণ প্রত্যাধ্যান করিত ন!। 

রায়ছুর্লভের প্রবেশ 

রায়ছুর্লভ। অমিয়ট আর হে সাহেব নবাবের দর্শনপ্রার্থী। 
গুরগিন খা। টাহারা ডরবারে হাসিটেছেন--ভাল করিটেছেন--কিস্ক 

টাহাদের সাবধান করিয়া ডিলে ভাল হইট, নবাবের হুকুম না মানিলে 
এবার হামি টাহাডের উচিট্ শিক্ষা দ্িব। 

রায়ুর্লভ। গোলযোগ! গোলবোগ ! চারিদিকে গোলযোগ ! ছু”্দিন 

শাস্মিতে থাকতে চেয়েছিলাম-_হ”ল না! দেখে গুনে ইচ্ছে হচ্ছে__ 

ছেড়ে ছুড়ে কাশী চলে যাই। 

জগংশেঠ। কেন? কিহল? 

রার়ছুলভ। আর বলেন কেন শেঠজী। এখানে গুরগিন খা বলছে 

*দেখেক্গা” ওখানে অমিয়ট সাহেব বলছেন «দেখেঙ্গাঃ | *শোনেঙ্গা, 

কেউ বস্লছে না।-__আমাঁদের ভয়েছে--প্বল্ মা তারা দাড়াই 
কোথা 1” জনাব আমি আর শেঠজী- আমাদের চেয়ে আপনার 

বেশী হিতাকাজ্মী আর কেউ নেই। বয়েস হয়েছে । আর কি 

আমাদের ঠৈ হেরে রে শোভা পায়। আপনি এখন আরাম 

করুন--আয়েস করুন-- আমাদের বয্সে হয়েছে আমরা একটু 

পরকালের চিন্তা করি । নানা জনাব, «না” বলবেন না--অমিয়ট 

আর হে সাহেব আসছে--তার! যা চাষ তা নিক না--নবাবী তো 

আর চাইছে না । গোলমাল মিটে বাঁক--এ কাঠ-খোট্রা দেশ 

ছেড়ে মুশিদাবাদ চলুন-_মুশিদাবাদ যে কাদছে ! 

মীরকাঁশিম | মুশিদাবাদ ! রাজা রায়হূর্লভ, শ্রেষী মহাতাপচাদ, বিচক্ষণ 

১১ 
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রাজবল্পভ, গুনে আশ্বস্ত হঃলাম- মুশিদাবাদের জন্য আপনাদের প্রাণ 

আঙ্গ কাদছে ! কিন্তু মুশিদাবাদকে শ্মশান ক'রে সেই তমসাবৃত 

নগরীর পথে পথে সিরাজের শবদেহ নিয়ে আপনারা প্রেতের ষে 

তাগুব করেছিলেন, তাও 'আমি দেখেছি । রাজা রায়ছুর্লভ ! 
জগৎশেঠ ! শুধু শিজেদের স্বার্থ চিন্তাই করেছেন দেশের কথা 
একবারও ভাবছেন না। আপনার! কি এখনও লক্ষ্য করছেন না, 

কোম্পাশী এখন শুধু খাণিজ্য ক”রতে চায়না, বিনা শুন্কে অবাধ 
বাণিজ্যেও কোম্পানী আর খুশি নর, এখন তাদের লক্ষ্য বাংলার 

মসনদ ? শোবণ সম্পূর্ণ--এখাঁর তারা চায় শাসন! প্লায়দুর্লভ ! 

জগৎশেঠ ! ক্ষুদ্র স্বার্থের মোভে আমরা 'জন্ধ হয়ে এতদিন তা বুঝতে 

পারিনি,-_-আজ বুঝতে পেরেও কি. তার প্রতিকার কঃরুব না? 

শেষে_ শেষে আমাদেরই ভাতে উঠবে পরাধীনতার প্রথম শঙ্খল ! 

আমাদেরই জীবনে প্রথম ডুববে আমাদের এতকালের স্বাধীনতা 

হুধ্য !"*জগৎশেঠ ! রায়ছুর্লভ ! ভেবে দেখুন--একটাবার ভেবে 

দেখুন, জাতির ইতিহাণে, দেশের ইতিভাসে কী প্রতিমৃতিতে 
আমাদের বিচরণ ক+রতে হবে চিরকাপ ! সে ইতিহাস পাঠ করে 
ভবিস্দ্বংশীয়ের আমাদের কী আধ্যায় অভিহিত করবে, কী 

অভিশাপ দেবে--একটি বার ভেবে দেখুন_-একটিবার ভেবে দেখুন ! 

জগতশেঠ । আমরা ফি করতে পারি জনাব ? 

মীরকাশিম । আপনি ধনকুবের, বাংলার শরশ্বধ্য আপনারই ঘবে বীধা, 

অর্থে কী না হয়? আপনি কী না করতে পারেন! 
জগৎশেঠ | নবাব সরকারে এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা আনার পাওনা । 

কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন । জয় পরাজয় অনিশ্চিত । 

মীরকাঁশিম। হু" । বাংলা আপনার জন্মভূমি নয়, দেশ নয় । আপনাদের 
- দেশ মাড়োয়ার, না? 

১২ 
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জগতশেঠ। সে তো কোনো কথা নয়, এ হচ্ছে ব্যবসার কথা-_- 

লেনদেনের কথা--কারবারের কথা । 

মীরকাশিম। রাজ! রায়ছুর্লভ! আপনি তে! বাঙালী! 

রায়ছুর্ণভ। এক'শবার ! লক্ষবার ! সোনার বাংলা আমার জন্মভূমি ! 
আজ যদি বষেস থাকতো-- দেখতেন, আমি কখনও পিছ-্প হতাম 

না! । কিন্ত বয়েস হঃয়ে পড়েছে-_ভেবেছিলাম কালীঘাটে গঙ্গাতীরে-_ 

মীরকাশিম। ও! ক+লকাতাষ় বলুন! 
রায়হুর্লভ। হ্যা, কালীধাটকে এখন কলকাতাই বস্ল্ছে! এ পীঠস্থানে 

ব+সে এ বয়সে হিন্দুর ঘা করণীয়--এতকাল তে। আর সে সব-_ 

মীরকাশিন। ও! এতকাল বুঝি মনেই ছিল না! যে আপনি হিন্দু! 
রায়দুরলভ। তা-কতকট! তাই বটে ! 

মীরকাশিম। অমিয়ট আর হে সাঞ্ছেব আপনাকে বলে দিয়েছে আপনি 

হিন্দু, না? তবে আপনার মনে পঠড়ে গেল আপনি হিন্দু১ কি বলেন? 
নজাফ খার পুন; প্রবেশ 

নজাফ খ।। জনাব! গুরুতর মংবাদ ! 

মীরকাশিম। এখানে ততোঁধিক। 

নজাফ খা । সেকিজনাব? 

মীরকাশিম। (জগংশেঠকে দেখাইয়। ) ওর হঠাৎ মনে পঞ্ড়ে গেছে, 
উনি বাংলায় জন্ম নেননি এখানে শুধু একট! লেনদেনের কারবার 

রেখেছেন। ( রায়ছুর্লভকে দেখাইয়া ) অমিয়ট সাহেব ঝলেছেন উনি 

হিন্দু এবং হে সাছেব গুর কানে কানে এ-কথাও বোধ হয় বলে 

দিয়েছেন আমি মুললমান ! এতকাল এ-সব আমর! ভূলে বসেছিলাম 

হঠাৎ আজ এ-সব বেরিয়ে পঞ্ড়ল। বেইমাঁনি করবার সময় এস্সব 

কথা! কারে মনে পড়েনি-মনে প”্ডল কখন জানে! ? যখন দেশের 

জন্ত এদের কাহে সাহাযা ভিক্ষা করলাম তখন । শুন, সাহায্য 
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করতে না চান করবেন না, শুধু একটা প্রার্থনা--আর বেইমানি, 
করবেন না ।***অন্ধকার রাত্রে হতাশ হয়ে বথখন আকাশের পানে 

চাঁই,কেবলি গুনি দিরাঁজ্জের অস্তিম হাহীকার---বেইমানি ! বেইমানি ! 

নজাফ খা । জনাব! রী 

মীরকাশিম। কি? 
নজাফ খা। তকী খা সংবাদ পাঠিয়েছেন-_ক'লকাতা থেকে কোম্পানীর 

ত্রিশখানা নৌকা বাণিজ্যের নিশান উড়িয়ে মুঙ্গেরে এসে শৌছেছে। 
বাণিজ্যের ছলে এর সব নৌকা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে এলিসের 

সাহাযোে পাটনা যাচ্ছে। থানাতল্লাসী করবার জন্য তকী খা ফৌজ 
নিয়ে বহর আটক কস্রেছেন। 

শীরকাশিম। কে আছিস! ইংরেজ দূত 'অমিয়ট আর হে! ( দৌবারিক 
ফাইতেছিল তাহাকে নিষেধ করিয়া) না? নজাফ খা, তুমি নিজে 
যাও। নিয়ে এস। কিন্তু নৌকা আটকের সংবাদ গোপন রেখো । 

নজাফ খার প্রস্থান 

রায়ছুলভ। এ সংবাদ কি আর এতক্ষণ গোপন আছে ? 

মীরকাশিম। না থাকাই সম্ভব। বাঁয়দুর্লত! আপনার সেই লাল- 
পাঞগ্ডাটার নম্বর কত ছিল মনে আছে? 

রায়ছুরললভ । কোম্পানীর পাঞ্জা! তোবা ! তোবা ! সে আমি কবে গঙ্গায় 

ফেলে দিয়েছি । 
মীরকাশিম। আমি যে লাল-পাণ্তাট! পেয়েছিলাম তার নম্বর ছিল, মনে 

পড়ছে না' আপনার মনে পড়ছে জগৎশেঠ ? 

জগৎশেঠ | না জনাব ! 

মীরকাশিম। এই--একশ”র মধ্যেই ছিল। এটার নম্বর দেখলাম ত্রিশ- 
হাঁজার কত। এই তিন বছরেই এই ! ক+লকাতাম্ন কি লাল-পাঞ্জারও 
একটা ফ্যাক্টরী বসেছে অগৎশেঠ ? 

১৪ 
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রায়হুর্লত। অদ্ভুত জাত এই ইংরেজ । 

মীরকাশিম | ওদের কি দোষ? দোষ আমাদের । ওদের জাতীয়তা 
আছে, দেশাত্মবোধ আছেঃ বৃহত্তর জীবনের কল্পনা আছে, আমাদের 
আজ তা নেই। ক্ষমতা প্রভূত প্রশ্ব্্য চাওয়াটা পাপ নয়, হারালে! 

পাপ। আমরা সেই পাপ করেছি -কপ্রছি! কিন্তু আর 

কতকাল? কতকাল? 

নজাফ 1 মহ অমিয়ট আর হে সাহেবের প্রবেশ 

অমিয়ট | ] বণ্ডেগি জনাব ! 
তে। 

জগৎশেঠ । (সাহেবদের কাছে আপিয়1 ) বন্দেগি--বন্দেগি সাহেব! 

অমিয়ট। এইযে! শেঠজী! হাঃ হাঁপনার কঠাঁও বলিব। জনাব! 

হাঁপনি জগটশেঠডের মুশিভাবাড হইটে ঢরিয়া হছানিয়েছেন ! উহার! 

মানী লোক--ঢনী লোৌক, গোট! বাংলাট1! কিনিয়। লইটে পারেন। 

এ কাঁজটা কি হাপনার উচিট হইয়াছে । 

শুরগিন খা । উচিট হয় নাই কহিবেন না। বলিবেন শেঠজীকে এখানে 

চরিয়া রাথাটে হাপনার বহুট ভরড হুইটেছে। 

মীরকাশিম। গুরা আমার প্রজা । রাজ-কার্যের জন্ত আমি গুদের 

মুঙ্গেরে এনেছি--এ সম্বন্ধে কোন কথা বল! তোমাদের অনধিকার 

চচা! (কিছুক্ষণ পরে) আমার এই প্রজার জন্য তোমার্দের যে 

দরদ দেখছি সাহেব, আমার কোটি কোটি গ্রজার জন্ত তো সে দরদ 
দেখিনা । প্রতি পরগণীয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি কুচিতে, তোমাদের 
কোম্পানীর গোরস্তার! চুন, চাল, চিনি, তামাক, আফিং_-আর কত 

বলব জোর জবরদস্তিতে কিনছে-বিক্রী করছে । অত্যাচার ক'রে 

পীড়ন কঃরছে, প্রহার করে, প্রজাদের কাছ থেকে এক টাকার 
১ 
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মাল পাচ টাকায় বিক্রী ক"রছে, চার টাকার মাপ এক টাকায় 

কিনছে । আমার প্রঙ্জগাদের জন্ত তখন তো মহাশয়দের দরদ 

দেখিনা । 

ভে। ডরড বড়ি না দেখিয়া থাকেন, জানিয়া রাখিবেন পীড়ন হর নাহ । 

গীড়ন দেখিলে হামরা কখনও সহ্িতে পারি না। ্ 

অমিষ্কট । পীড়ন ! অট্যাচার! ভামরা করিব! হামরা ইহা কখনো 

তবীকার করিব না। 

মীরকাশিম | ভ্য।শ্পিটাট সাঁচেব--তোমাদের গর্্ণর নিজে ইহা স্বীকার 

করিয়াছেন। 

অমিঘ্নট | উঠ্ারা আপনার চন খাইয়।ছেন--গুণ গাঞ্িটেছেন । 

নজাফ খা। বটে! ছুন খাইয়াহেন। বাংলার নুন ভোনরা কেনা 

থাইতেছ সাহেব? | 

গুরগিন খা । বাংলার নুন বুট মিঠা হাছে। 

'অমিয়ট ॥ টর্ক করিবার সময় হামাদের নাই । হামাদের এখশি কলিকাট। 

যাইটে হইবে। হাপণণর টিন ভাবী, হামাদের এগার ডাথাঃ ছুট 
বাঁটু চিট হইল কোন ফল প্রসব করিল ন1। 

হে। বিয়োগ না করিলে কোন ফল প্রসব করিবে না। হামাদের এগার 

ডাবী হাপনার টিন ভাবী । বিয়োগ করিলে ভাপনার ভাবী বিল 

না, হামাদের আট ভাবী রহিয়াই গেল। 

মীরকাঁশিম | আমার দাবী তোমরা মানবে না! সাহেব? 
অমিযট। মানবার মটে! ভাবী উহা নহে। হামাদের ডাবী আপনি 

মানবেন কিনা শেষ কঠ! বলিয়া! দিন ! 

মীরকাশিম | এ তোমাদের নতুন দাবী। নিত্য নতুন দাবী আমি মানতে 
পারি না। ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্রিংস সাহেব এই সেদ্দিন এসে চুক্তি 

ক'রে গেলেন শতকরা নয় টাক! হারে দেশী-বাণিজ্যে সকলে শুদ্ধ 

| ১৬ 
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প্রদান ক'রবে»আর দস্তক আমার কর্মচারী আর কোম্পানীর কর্মচারী 
উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতীত মঞ্জুর হবে না-_-তোমরা সে চুক্তি না! মেনে 

_-অবাধ বাণিজ্য ক'রছ। বাদশাহী ফাঁধানেরও ব্যভিচার ক্রছ। 

'মিয়ট । সে সব কঠ। ভামরা বিবেচনা করিব-_ হাগে হাপনি হাপনার 

প্রজার কাছে মাগুল আদায় করুন । 

মীরকাশিম। তোমরা! মাশুল দ্েবেনা--মার মাশুল দিয়ে মগ্রবে 

আমারি প্রজা? কেন সাহেব? তোমরা মাশুল না দেওয়া পর্যাস্ত 

'আমি ঘোষণা করেছি আমার রাঙ্যে বিনা শুক্কে বাণিজ্য । তোমাদের 

ক্ষনতার ব্যভিচারে পৃথিবীর কোনো দেশে যা হয় নাহয় নি--লক্ষ 
লক্ষ টাকা শ্গতি স্বীকার করেও আমি তাই করেছি--বাংলা থেকে 

বাণিজোর শুক্কই ভুলে দিয়েছি! কর বাণিজ্য । 

ছে। ভাপনি নিজের ক্ষটি করিয়! ভাঁমাদের ক্ষটি করিটেছেন। 

গুরগিন খা । নবাঁণের যাহ! খুনী টাঙ্গা টিনি করিটে পারেন। হাপনারা 
বলবার কে? 

অনিষট | মনে রাঁখিবেন হামরাই--হাপন।কে নবাবী ভিয়াছি। 

মীঘকাঁশিম। হাঃ নবাবীহই কম্রছি--গোলামী ক*রব না সাহেব । 

হে। কিন্তু বাণিজ্যের জন্য প্রমে'জন হইলে বাঁঢা হইয়া হামাদের 

হাপনার বিরুদ্ধাচরণ করিটে হইবে ।-_ 

মীরকাঁশিম। জানি। সাহেব! তোমাদের শ্বার্থের হানি হলে আমার 
নবাবী কেড়ে নিয়ে এই শশ্তশ্বামল সোনার বাংলা শোষণের 

পাকাপাকি ব্যবস্থা! করতে, বাংলার মসনদে আবার বসাবে ক্লাইভের 

সেই গর্ঁভকে । কিন্বা বসবে তোমরা নিজে । সে আয়োজনও 

যে হচ্ছেঃ সে আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ আমি মদনদে আছি 

বাংলার দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করতে আর তে।মরা পারবে না 

সাবধান ! 

হ ১৭ 
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হে। ডেখিটেছি হাপনি যুদ্ধই চাঁন--হাঁপনি যুদ্ধই চান, হামরা কি্ট, 
শান্টিই চাঁঠিয়াছিলীম। 

মীরকাঁশিম । শান্তিই চান! বটে! সেই জন্যই বুবি--নজাফ খা 

নঙ্ঞাফ খা । জনাব! 

মীরকাশিম । তখধী খার খবর নাও-_ 
নজাফ খার গ্রস্থান 

অমিয়ট । ডেখিটেছি ভামরা আসিস ভালো করি নাই । বেশ। 

সেলাম । ভামরা চলিদা যাইতেছি ! 

মীরকাশিম। দীড়াও । দেতে পার--একজন ! আর একজনকে এখানে 

জামিন থাকতে হবে। 

অমিয়ট | জ্রামিন । কিসের হাবার জামন্। 

বীবকাশিম । চোমাদের ভ্রিশখানা নৌকা কপ্লকাঁতা থেকে পাউনা যাচ্ছে) 
তে। টিশখানা কেন, টিনশখানাও বাম । বাঁণিজ্া করে। 

মীরকাশিম। একিন্ধ। আগার সংবাদঃ এসব নৌকা গোলাগুঙগী অন্ত্বশন্্ 

যাচ্ছে--পাটনায় এলসের কাছে । 

অমিয়ট । হাঁপনার যাহা খুশি বলিতে পারেন। 

মীরকাঁশিম । নৌকা অংটক কলা হয়েছে 1 খানাতল্লাস ভচ্ছে | খ!না- 

তল্লাসের ফল না জর্ন! প্্যন্থ তোমাদের একজনকে জ্গামিন থাকতে 

হবে। 

আমিয়ট | নেশ। ভে ঠীকিবে। ভামর! কলিকাতা কাউন্সলে রিপোর্ট 

করিতেছি । কিণ্ট, ইনার ফল তাঁল হইল না। 
গুরগিন খা । শোনোটোমার কোম্পানীকে বলিয়া দ্িটে পারে, 

যে কেহ হামাদের একট আঘাঁট করিব্ত হাঁমর! টাহাঁর খুলিটে 
ছুইটি হাঁঘাত হানিব। যাহার! হামাঁদের শট পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক 
টাহার! চেষ্টা করিতে পারে । 

মতে 
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নজাফ থার প্রবেশ 

নজাক খা। জনাব। 

মীবকাশিম। সংবাদ--তকী খার সংবাদ ! 

নজাফ খা। নৌকা-বোঝাই গুলী গোলা বন্দুক ! 
মীরকাশিম। বাজেয়াপ্ত কর। কি সাহেব! এতদূর ম্পধণ ! আমারই 

রাজ্য-রক্ষা করার লিখিত-চুক্তি ক”রে শেষে আমারই রাজ্যে 

আম|রই বিকদ্ধে এই ষড়যন্থ ! এই পাজদ্রোহ! তোমাদের পেনাল- 

কোডে এই রাজদ্রোহের কি শান্ত মাহে ?-- 

আরাব «ার প্রবেশ 

আরাব খা । জনাব! পাটনায় সননাশ ! হছুবুত্ত এলিস-_- 

বীরকাশিম। দুর্বৃক্ত এলিস ? পাটনা আক্রমণ করেছে 
আরাব খা। অতকিতনভা]বে আক্রমণ করে ছুর্গ দখল করেছে । শিরীঠ 

নরনানীকে নিবিচারে হত্যা করেছে । অবাঁধ হত্যায়, লুঠতরীজে, 
অর্পিদাহে_-পাটনার ঘরে ঘরে ক্রন্দন-রোল উঠছে 

মীরকাশিম। শুধু পাটনায় নয়, আরাব, শুধু পানা নয়__বাংলা- 

বিহার-উড়িগ্ার প্রত শা্তিকামী নিরস্ত্র নিরীহ নরনারী« বুক-ফাটা 
কানার রেল 'জাকাশে ধবল তুলে” 'আাজ খোর্দাতালার কাছে 

বেদনার আরজ পেশ করে প্রতিকার প্রার্থনা করছে ঃ কে আছ 

শহীদ্, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নকর-_ অত্যাচার অবসানের 

এই পুণ্য জ্কোদে প্বোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্মালন করবার জন্ত 

প্রস্তত হও। পাটনায়স্মঙ্গেরে বাংলায়-বিহারে কোম্পানীর 

প্রতিঠিত সব ঝুঠি অবরোধ কর; সমগ্র ইংরাজ ব্যবসায়ীকে বদ 
কঃরে শাঠ্যের সমুচিত শান্তি দিয়ে পলাধাতে অনুষ্ঠিত পাপের 

প্রায়শ্চিন্ত কর !স্” 

১৯ 
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কণিকাও। ভান্দিউ।ট সাহেবের কুঠি 

য্যাভাম্স্। ভার হটিক বিলম্ব হইবে না। হাঁমরা সমস্ট সডহ্যগণ এক 

সাত ₹ইয়। হাপনার পাক্কা বগুবষ্ট করিয়! ভিবে। 

মীরজাফর । কিন্ দুঙ্গেরে যে ৪ক্ষি-পত্র হয়েছে তার কি হবে? 

য্যাভাম্স। অমিয়ট গার তে সাঞেব টাহার বগুবই করিবে। 

কার্ণাক। নীরকাশিমের সঙ্গে যাহাটে নুদ্ধ বাটে হামরা টাহার সমষ্ট 

কগুব্ করিয়াছে । বেগম সাঁহেবা এ বিষয়ে হামাদের সর্ব প্রকার 

সাহাধা করিটেছেন। তিনি খুন বুদ্ধিমতী 1.৪ ভহাছেন। ভাঁপনি 

শুধু টাহার সল্প! লইয়া কাধ্য করিবেন। 

মীরজাফর । বেগম --এখনো বুঝে দ্বেখ__ 

মনিবেগম | কি প্রলাপ বকৃছ। সিংহাসনের জন্য না হোক, অন্ততঃ 

বেইমানকে শান্তি দেওয়ার জন্য আবার তোমায় বাংলার তক্তে 

বসতে ভবে । 

মীরজাফর । বেইমান ! বেইমান! বাংলায় কে খেইমান নয় বেগম? 

বাংলার সবাই বেইমান। আজ রাক্হূর্লভ চায় আবার আমি নবাব 

হই, কিন্তু এই রায়ছুললভই কি বেইমানি করে মীরকাশিমকে 
কোম্পানীর সঙ্গে জুটিয়ে দেয়নি? অজ্রগংশেঠ আন্গ আমাকে অর্থ 
দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তত--কিন্ত কোম্পানীর দেনা দিতে ন! 

পেরে আমি কি জগতশেঠের কাছে অর্থ-ভিক্ষা করিনি? আজ 

বাজ! রাজবল্পভ আবার আমাকে সাহায্য করতে চাক; কেনন! 
হও 
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কাশিম আলি কোম্পানীর সাহাঁব্যে তাকে বাণিজ্য করবার 

হ্গযোগ দিচ্ছে নাঁ_তার স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হচ্ছে । নবাবী নিয়ে 

আমাকে তে! আবার কোম্পানী গো!ল।ম হঃষেেই থাকতে হবে? 

মনিবেগম। তোমায় কিছু করতে হবে নাঃ আণি কি করি, তাই দেখ। 

নবাবের বেগম হয়ে আজ আমি ইংরেজ দরবারে এসেছি--ভিক্ষে 

করে নবাবী ফিরিয়ে নেবার জন্ত । আমার ইজ্জত নেইঃ মান নেই, 

অর্যাদ। নেই-আবার তোমায় সিংগাসনে দেখব, একমাত্র এই 

আমার বাসনা । সাহেবদের কথ! দাও--&রা ঘা বলবেন তাইতেই 

তুমি সম্মত। 

মীরজাফর । গিরাজের বিরুদ্ধে সন্ধির সময় এঁরা যে কথা বলেছিলেন 

আমি সেই কথাতেই সম্মত ছিলাম। কিসম্তু কর আদায় হপ না-_ 

কোম্পানীর তঙ্ক। দিতে পাঞ্লাম নাঃ এই অপরাধে আমার পদচ্যুতি 

হল । মীরকাশিম কোম্পানীর তস্কা। কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ক/রেছে। 

এখন কোম্পানী কি ক'রে আবার তার কাছ থেকে সিংহাসন 

কেড়ে নিয়ে আমায় দেবে বল? 

মনিবেগম। প্রজার মুখ চেয়ে মীরকাশিম কোম্পাশীর কাঞ্জে বাধা দিচ্ছে! 

মীরজাফর । কাজেই গরজার! তার পক্ষে । 

মনিবেগম। কিন্তু প্রজারা তোবুদ্ধ কণ্রবে। যারা যুদ্ধ করবে অর্থ 

দিয়ে তাদের হাত করতে ভবে । মীরকাশিম মনে করছে বিদেশ 

সেনানায়কদের সাহায্যে সে কোম্পানীর উচ্ছেদ করবে, কিন্তু এ 

কথ। ভাবছে না যে বিদেশী সেনানায়কেরা অর্থের লৌভে তার 

সেনানায়ক । 

মীরজাফর । মীরকাশিমও তে কোম্পাঁণীর সঙ্গে সন্ধি করতে পানে। 

মনিবেগম । সে সঙ্ধি হবে না আমি তার ব্যবস্থা করেছি । মীরকাশিম 

কোম্পানীর দেনা শোধ করবার জন্ক দেশের রাজা, জমিদার হিন্দু 
১, 
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মুনলমান--সকলের কাছ থেকে সমান অত্যাচার করে কর আদার 

করেছে । তাঁরা কেউই তার উপর জস্তষ্ট নয় | তবু যারা মীরকাশ্শিমের 
পক্ষে আছে, তাদের মীরকাশিষের শক্ত করবার জন্ত-_-আমাঁর চর-__ 

তাদের অর্থের প্রলোভন দেখাচ্ছে । গুরগিন "খাঁ, সমর, মাকার 
সকলে মীরকাশিমের বিপক্ষে হবে। তুমি অমত ক'রো না 
শান্তি দিতে যা কিছু প্রযোজন আমি তা ক্রবই। 

য্যাড়াম্ন। 11010 15 চো) 07800 1 ৬০ 05 90০৮ 1161 1 

ঘণিবেগম | সাহেব, আমার একট! কথা রাখবে? 

য্যাডাম্স। 13577110610 । কি কররিটে ভবে বলিয়! ডিন 

মনিবেগম । খোজা পিদ্রস্কে কমেদ কঃরে তোমরা ভুল করেছ সাহেব ! 

কার্ণাক। সেটা ভামাদের দুষমন। সে কাঁশিম আলির ভাডমী আছে। 
টার ভাই গুরগিন খ! নবাবের 2০7০2] আছে । 

মনিবেগম ॥ সাচ্চেব, এভন ধাংলায় থেকেও দেখ চি বাংলার হালচাল 
বুঝ তে পারলে না! খাংলায় কেকার পক্ষ ? যখন যেখানে বার 

স্থবিধে সে যাচ্ছে । সবাই সুবিধে খুঁজছে । যখন কাঁশিম আলিকে 

নখাঁব কঃরেছিলেঃ খোভা পিদ্রম্ দেখল নবাবের পক্ষে সায় দেওয়াই 
সুবিধে, সেই পক্ষেই সে গেল। আবার একট। গোলমাল বাধলেই 
সে আবাদের পক্ষে আস্বে। 

পাডাম্স্। ও €1মাদের কী কাজে লাগিবে? 

মনিবেগম। শুরগিন খা ওর ভাই । সে কথা ভুলে? যাও কেন সাভেব? 

ওকে হাত করে আমরা গুরগিনকে হাত করব । সমস্ত আর্মানী 

সৈঙ্গ হাত করব । 

মীরজাফর । তা বোধ হয় হতে পারে। 
কালাক । ১০৪৯ ৬০৭৯ 001009 15 0115057 022) ৪৩, 

য্যাডাম্ন্। উদ্টম কঠা । 0055£79£ হাঁসিবার পূর্বে পিক্রুস্কে 
২২ 



দ্বিতীয় অঙ্ক মীরকাশিম প্রথম দৃশ্য 

হাপনার কাছে হাজির করিয়া দিটেছে--আপনি টাহাকে কাম 
বাট্লাইয়। দিন । 12007 081720519০0 11] 1577019-- 

কার্ণণক। 2195 5185015-_ 

প্রস্থান 

মীরজাফর। তোমরা ছে) সাহেব আমাকে মসনদ দিতে চাইছ, 
তোমাদের ভ্যান্সিটার্ট সা্েব বে বেঁকে বন্বে ! 

মনিবেগম | আসে শুরা বুঝবেন । তুমি ভাবছ কেন? 

ম্যাডাম্স্। বেগম সাভেবা ঠিক বাট বলিরাছেন। ভানরা 815107% 

ভাছে-_1 17007179 ডলে ভারী ভাছে ॥ গভর্ণরকে 0৪৮০৩ কক্রিব। 

কেন করিব জানেন? মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্ট সাচেবকে খাটির 
করিল- ভামাদের বস্তা ডেখাইল। ভাপনি ভহামাদের পেট ভরাইবেন 

--হাঁপনার ভি পেট ভরিবে-- 

মনিবেগম। এই সোজা কথাটা তুমি ফেন বুঝছ না আমি বুঝতে 

পারছি না। 

পিদ্রুস সহ কার্ণাকের প্রবেশ 

ফাডাম্স। খোজ! পিভ্রস্ টোমাঁর ফাসী। 
পিদ্রস্। ফাঁসী ৬ইবে-178097 £১017710 1 হামি কি দোষ 

করিলো--৬৬1)2॥ [17050 (০1017107175 261 হামার কেন ডোষ 

নাই, ফাঁসী কেন হইবে? ৬৬119012531 00205 ? 

যযাডাম্স্। টুমি নবাব নীরকাশিমের হাঁদমী ভাছে--51১5 ভাছে। £& ৭০৪ 
97. 55 1 

পিত্রস্্। টুমার্দের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট হামাকে মীরকাশিমের কাজ 
করিটে বোলিল হামি নীরকাশিমের কাম করিলো। উহ্ভাটে ভামার 

ক ডোষ হইল? 151] 000 01721 ডোর হইলে ৬৪1751051 

২৩ 
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কো! পহিলে ঝুলাঁও- পিছে হাঁমাকে ঝুলাও ; হামরা এক সাথে 

ঝুলিবে। কুছু ডুখুঃ নাই। 

ক্যাডাম্স। ভামরা নবাব মীরকাশিনের বডলে মীরজাফর খাঁকে নবাৰ 

করিল-_ 

পিক্রস্! ০: 5০০৭-_ব্ছট আচ্ছা_হামিভি মীরকীশিমকে ছোড়িয়ে 

নবাব মীরজাফরের কাম করিবে । 5010, 

ফ্যাডাম্স্। 13161765071 815 1 মনিবেগমের অন্তরোধে হামর! টোমাকে 

179910017 কবিটে পারে 

পিদ্রদ্। মনিবেগম জিন্নাবাদ ! 
মনিবেগম । খোজা পিদ্রস্! গুরগিন খা তোমার ভই ?-_- 

পিদ্রস্। ভাইভি আছে--ভাই না! ভি 'আছে। 
মনিবেগম। ভাই ! আবার ভাই না! মানে? 

পিদ্রমূ। হামাকে যখন খাটির করিবে-_-টখন ভাই ভাছে, ৮৮ ৪1] 

[75215 7 যথন করিবে নাঁ_-টথন ডুবমন হাছে--50015 21100611, 

মনিবেগম । এখন কি আছে? র 

পি্রস্। এথন কি হাঁছে এখন হামি কি করিয়! বলিবে? ঘড়ি ঘড়ি 

টুমাদের মেজাজ বড়লাইয়। বায় উভারভি, হামারভি | ০ 815 
21৮85 010211150665 81005 ৮০? হামরা সব রোজগার করিটে 

কাসিয়াছেঃ 1005 101115745- 

মনিবেগম। তুমি আমাদের পক্ষে আছ ? 

পিদ্রস্। হালবাটু হাছে। বে হামাকে পুধিবে-হামি উহার পৌধ 

কুটা হাছে। 

স্ব্যাডাম্স্। মীরকাশিমভি পুষিটে ছে--- 

পিভ্রম। ডাল ভ্যট ভিয়! পুধষিতেছে। বেগমসাহেব! ভামাকে ঘিউ 

ভাট ভিয়া পুযিবেন 1! 5৮ ৬০1১ 7১৬৬ 
৪১. ০ ও ২৪ 
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মনিবেগম। নিশ্চয় । পিজ্রস্ গুরগিনকে হাত করতে চবে। 
পিদ্রস্॥ টাকা ছোড়িলে ভাট হইবে, টাকা না ছেড়িলে বেহাট হইবে। 

ভ্মার 1720)০1 বলিয়া! গিয়াছে । 

র্যাডাম্স্। কি বলিয়াছে ? 

পিত্রুস্। মরিবার সময 010 1721) কিছু রাখিব যাইতে পা্সিল না 

কেবল এই বুদ্ধিট1 উইল কবিয়৷ দিল  পিদ্রস! গুরগিন! বেগর 
রূপেয়! কাগারও সাঠ বাঁটু কঠিবি ন! !.""হাঁমরা কি করিবে। 

য্যাডাম্স। ডেখ এ কামটা পাকা করিয়া কৰ্সিটে পাঙগিলে হামি 

গভর্ণরকে বলিয়া! টোমাকে খালাস করিয়া ডিবে। 

মনিবেগম । আর আমি তোমাকে গওুচুর অর্থ দেব। 

পিদ্রস্। ঠিক হইল। যেই দিন পিদ্রস্ টাক পাইবে ওই ভিন পিক্রুস্ 
কাজে লাগিয়া যাইবে ) ৮০7 071010] তোছোাট। [0 01 

029 017৮/810.  বিস্ওয়াসি বুটা হইবে। 

ফ্যাভাম্স্। 411 1121716০8০1 0015100--টোম বাহার ঠারো। 

_বাগো মটু। 
পিক্রস্। টাঁকা না! লইয়া বাগিবে নে বাণ্ডা হামি না আছে। 

ভ্যান্দিটার্ট ও হোেস্টিংস্ প্রবেশ কক্সিল 

ভ্যান্সিটার্ট । (994 10001117755 123-0ত5%80, শুনিলে হাপনি 

কারবাল! বাহ্টে চাহিম্বাছেন। পে খুন ভাল কঠা ঠাছে। বুড়া 

হইয়াছেন+ এখন ঢম-কর্ম ন। করিলে উদ্ধার ৬ইবে কিরপে? 
মীরজ্ঞাফর । হ্যা, সাঙেব তাই কর-আমায় কারবালার পাঠিয়ে দাও । 

ক্ষ লক্ষ টাকা এই হাতে তোমাদের দিয়েছি । তোমরা বথেচ্ছ! 

খেয়েছঃ পরেছঃ কুড়িয়ে দেশে নিয়ে গেছ-বেইমানের তুলনা দিতে 
২৫ 
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মীরজাঁফরের নাম ছাড়! অন্য নাম কেউ জানেনা--সেই আমি--. 

'আঁমার মাসিক ভাতা--আঞ দু'হাজার টাকা! 

ভ্যাঙ্সিটার্ট। টা হামরা কি করিব-হাপনি হামাদের ডেনা শোঁচ 

করিটে পারিলেন না ঙ্গাপনাকে জবেডারী হইতে সরাইটে হইল। 

চাপনার ভাটা হাঁপনারই জামাটা বগুবট করিয়া ডিয়াছেন। এখন 

»ামরা নবাব মীরকাশিম আলির মট না লইয়া ভাপনার তাট। 

খাঁড়াইটে পারে না। 

শীরভ্াফর | কাশিম 'আলিঃ কাশিম আলি- বড় বিশ্বাম করে তাকে 

আমার প্রতিনিধি কদ্েেছি নার প্রতিদধানে আমাকে নবাবী 

থেকে ব্রত করে সে আজ নবাকুআর আমি তার অনুগ্রহপ্রার্থ 

_ধেইমান ! বিশ্বাসঘাতক ! ূ 

মশিবেগম 1 আাহেখ, তোমরা কি এখনো মনে কর কাশিম আলি 

ভোমাদের লগ % ভাকে দরে তোমরা ভোমাদের বাণিজ্যের 

স্থবিধা করিয়ে নেবে? সে ভোমাদের দেনা শোধ কস্রেছে- কেন 

ঘা ভান ? 

ভান্লিটাট। কোম্পাণীর টাকা কোম্পানী পাইয়াছে আউর কিছু 

ভানিবার কান হংমাদের নাই 1 ভামরা বাণিজা করিটে ভাপিয়াছে- 

বাঁণিঞ্য করিটে পাঁরিলেই হামরা খুশি ঠাকিবে। 

মনিবেগম । মীরবাশিমের প্াজত্বে আর সে আশা! কশরোনা সাহেব । 

বাণিজ্যের জুযোগ তো পাবেই নাঁএ দেশে বাম করতে পার 

কিনা তাও সন্দেহ। 

ঝ্যাভাম্স্। 1২1510--বেগম ঠিক বাঁটু বলিটেছেন। হামরাই উচ্থাকে 

নবাবী ডিরাছেঃ এখন ও হামাডের ডুষমন হইয়াছে 

ভাান্সিটা্ট | ৮০ ৮1001015759 20191500000 17595 01 

81011011৬17? 

২৬ 
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য্যাডাম্স্। হাঁপনি উহাকে সন্ধি বলিটে চাঁন_-/1১8৮ 0০ 9০0 

02927) ? হাঁমাঁডের বাণিজ্যের কট ক্ষটি হইল। 
কার্ণীক। বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিবার অটিকার কোম্পানীর 

নোকরদের আছে । 70177017585 15961) 06০10601707 79 

17021017107 111 0170 ০0017011. 

য্যাভাম্স্। 1:২-3২5৮০) হাপনি ডুঃখ করিবেন না। অমিয়ট হার হে 
সাহেবকে দৃট করিয়া হামরা মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছি । টাহারা ফিরিয়া 
আঁসিলেই গ্র ডুষমনকে এক ডফে হামরা ডেখিয়া লইব। হামরা 

ধাঁণিজ্য করিটে এ দেশে হাঁসিয়াছে বাণিজ্যের ক্ষটি হামরা সভিটে 

পারেনা । 

মনিবেগম ॥ আর কি দেখবে সাহেব! কাটা দিয়ে কাটা ভুলবে বলে 

সব গোরা আদমিদের মীরকাশিম তার সেশানার়ক গোলন্দাজ 

করেছে । মুখিদাবাদে তোমাদের চোখের ওপর না থেকে মুঙ্গেরে 

বসে সল্লা-পরামর্শ চল্ছে 1 যাতে আর বেইমানি করতে না পারে 

তাই জগংশেঠ, রাজবল্লভঃ বায়ছ্র্ল 5, সকলকে মুঙ্গেরে আটক 

রেখেছে । এখনও ভোমাদের গভর্ণর মনে করেন, মীরকাশিমের 

রাজত্বে কোম্পানী সুখে বাণিজ্য করবেন? 

কার্ণক । 3০070 09501113095 00৫09510017 ৮05 01551], 

যাডীম্স্। ডেখিটেছি দ্্রী জাতি হইয়াও ডেশের হালচাল ভাঁপশি 
ভাল বুকিয়াছেন। অমির়ট ভর হে পাঁচেক মারফটু ভাঁনরা যে 
প্রশ্টাব পাঠাইয়াছি টাহাটে মন্মট না হইলে ভামরা নবাবকে 
আক্রমণ করিব ! 

ভ্যান্ষিটার্ট | 1306 £0781 111 1706 05 91, 

ধ্যাডাম্স্। ৬1) 13102565 ? 

ভ্যাবক্সিটার্ট। 73০০৪০১০ নবাবের অটিকারে হস্টক্ষেপ না করিলে 
২৭ 
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হামাদের সাঠে ঝগড়া করিবার কোন মটলব মীরকাঁশিমের 

নাই। 
স্ব্যাডাম্স্। 13001351125 ৫0116 16, 

কার্ণাক। [11517050170 695106950০0 8001151) 0179 006 012 

11)121)0-0205, 

্ল্যাডাম্স। টাঠার প্রজাডের কেন কোম্পানীর সমান করিয়া বাণিজ্যের 

স্থযোগ ডিল । কোন এনিয়ার নাই। 

শন্দকুমার। এইবার আপনি কিছু বলুন ! 

মীরজাফর । গভর্ণর সাঁঙেব কি ব+লছেন? 

ঝ্যাভাম্স্। গভর্ণর সাহেব ধলিটে চাঁন ডেশ হইটে বাঁণিজোর শুক্ষট! 

একেবারে টুপিয়া ভিগস-_কালা গোরা সব এক করিয়! ডিল__টঠাপি 

নবাব মীরকাশিম-__ হামাদের ডুষমন নয় । 
মীরজাফর । বরা সাচ্চেব, আমাদের বরীৎ। কোম্পানীর জন্তে এত 

করেও আঙ্জ আমি রাজ্যচ্যুত--আর কোম্পাশীর সঙ্গে ছুবমন 
করেও মীরকাশিম আজ বাংলা-বিহার-উদ্রিস্কার সুবেদার ! 

হেষ্টিংস। 10070 5৬8 911101% 10111) 1015 1121065 6০ 

৪0১০91151) 0900০-000 17 1715 0) 11100]৮, 

ভ্যান্সিটার্ট। 091) ৮০0 1/00005 2. 51710 77150210601 1?3 

[75016550116 05 111 2 ৯11010 5101010 01 00001000100 ? 

মনিবেগম | সাহেব নিশ্চয়ই কাঁশিম আ'লর পক্ষে ওকালতি করছেন ? 

স্্যাডাম্স। সলপ্িটার সম্বন্ধে এলিস সাহেব যে ০97713151 করিয়াছে, 

উহার কি হইল? 

ভ্যান্সিটাট । 1301 111056 220 85078528660 00070917175, 

মনিবেগম । গভর্ণর সাহেব কাশিম আলির জন্য এ ওকালতি কেন 

করছেন, আপনারা না জানলেও আমরা জানি-- 
৮ 



দ্বিতীয় অঙ্ক মীরকাশিন প্রথম দৃষ্ত 

কার্ণীক | হামরাও কিঞ্িৎ জানি । অমিষট উহা নেট করিয়া 

রাখিয়াছে। 

হেষ্টিংস। 1১26 9০ 700 10362? 

কার্ণাক | [10520 1172 ] এন, [6 15190115৬০0 

হেষ্টিংস। 13211850 %/1১90 ? 

কার্ণাক । 102৮ 111 ৬2051016006 59591) 19001)505 1715 

৮151 60 11010151017, 

ভ্যান্সিটার্ট । ৬৮1721! 

র্যাভাম্স্। 40 01171582090 198 101 27 রস 

20৮00869, 

হেটিংস। ৬৬1010175৮৮, 0001152-- 

ন্যাভাম্স্ এবং কার্ণাক। 1২2001 ৩ ৮৮০] ৩1958৮ 

নন্দকুমার। এদের দেশেও দেখছি হিন্দু মুনলমান আছে ! 
ভ্যান্দিটার্ট। 01051 1 07091 1 ৮/6 270 10011017৮61 51720]1 

7051975 005 1.509* 1001৮ ৮০ ১০9 1105 210 5101110টি 01 

01017 515655 ? 

মনিবেগম। বে-বাঁণিজ্যের স্থখ-স্ৃবিধের জন্য 'আজ এই মারামারি-_ 

হেট্টিংস। মারামারি বলিবেন না-বলুন 1১685 ৫1500558017- টীত্র 

হালোচন। ৷ 

মনিবেগম 1 ই! হা-আলোচন।--আলে!।5নাই বটে। তা এত স্থুখ- 

স্থবিধে চাইলে কি আনরাই দিতে পারতাম না? 

্যাভাম্স্। 0£ ০9956! হাপনি ঠিক বলিয়াছেন, মীরজাফর খ) 
বরাবর হামাদের সাঠে দোস্তি রাখিয়। কাম করিটেছে। 

কার্ণক। টঠাপি ৫০৮০০ টাহাকে মসনড হইটে হাটাইয়। 

ভিগেন। 
হু 
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একজন সিপাহীর প্রবেশ 

সিপাই। হে সাহেব! 

সকলে । 1. 1175 

কয়েকজন । £70 (17, 4১021925062 

হে-ও প্রবেশ 

হে। 21019511010 61901480118. 10,0101% 

01017)01151)0601--- 

ভ্যন্নিটাও ও হেছ্টিংস ব্যতীত 

সকলে। ০! তি 11০৮০017061 1২০৮০1125 ! 

ভে। জামান সমরু-হানাদের এশিস ভার পটিনায যাহারা সব হাহে- 

সকলকে হাঁটি করিয়াছে। 

সকলে । ৮৮০ উঠো 1100 সব 02101) 0 0100৩ 

ভ্যান্সিটাট । 13701 1:1]15 21১0] 11010015005 900101৩0195 7:৩8 

10৮91951007), 

হেষ্টিংনল । [1170 ১৩৪১ হবার সংবাড পাইনে সকলকে কোটল 

করিবে । কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিবে না। 0] 250৩ 

0651100191৩ ? 

ফযাডাম্স্। টঠাপি হামি লোক ভন্ব পাইবে না। মারকাঁশিমকে মসনদ 

হইটে সরাইটে হইবে। 
ভ্যান্সিটার্ট । 4৯11 (৮1 ভাত 0০071905 06910 20005 

002,505.0 01 10151010702 3110 11010117806-- 

সকলে । 08: ০010 0115 2134 1116170-- 

য্যাডাম্স। মীর্মহম্মদ জাফর আলি খান বাহাছুর ! 
রর ৮০ 
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ভ্যান্সিটার্ট। ৬০:১ /৩1» মীরমহল্মদ জাফর আলি খাঁন বাহাদুর ! 
এটকাল হামি নবাব মীরকাবিমের কোন ডোষ ডেখিটে পাই নাই 
কিণ্ট, জানিবেন যে ইংরেজ-রক্ট পাট করিবে, সে ডুনিয়ার ডুষমন, 
সেরা শয়টান। হামি এটকাল টাহার বন্ধু ছিলাম | কিন্ট, সে 

যখন হামার স্বজাটিকে মারিয়াছে_সে হামার জাটির ডুষমন-- 
হামার ডুষমন--হামরা হাঁজ হইটে টাহাকে নবাবী হইটে বরখা্ট 
করিলো । 

সকলে । 11071 11715911 

ভ্যান্সিটার্ট। এখন হামরা-হামাদের সর্টের খসড়া ডিটেছি--- 

মীরজাফর খ' রাজী ইয়া নভি করিলেই হাঁমরা আবার উচ্ভাকে 

নবাব বলিয়া সেলাম করিব । 

মনিবেগম |] নতুন ক'রে খসড়া আবার ফি দেবে সাঙ্েব? উনি 

তোমাদের সব পসর্তে রাজী ছিলেন- এখনও থাঁকবেন । 

মীরজাফর । তোগাদের অন্তগ্রঙ্ের ওপরে যখন সব নির্ভর, তখন নবাব 

হলেও আমাকে তোমাদেরই গোলাম ঝলে জানবে সাছেব। নিনা 

দোষে এই গোলামেব নবাবী কেড়ে নিযেছিলে-- 

য্যাডাম্স্। ভাবার ভিতেছি-- 

কার্ণাক। হাঁবার যাগাঁটে কাঁড়িটে না হয় ভাঁপনি সেই ভাবে কার্মা 

করিবেন, টাঁভা ভইলে হাঁপনি বটকাল নাঁচিরা ঠাঁকিবেন বাংলা 

বিহার-উদ্রিষ্তার নবাব ঠাঁকিবেন। 

ব্যাডাম্স্। হাস্ছন_নবাঁর ভইয্া এবার বুদ্ধের বগুব্ট করুন_উদ্গার 
বগ্ুবষ্ট করুন । 

কার্ণীক। নবাবী করিবেন--টস্কার বগুব করিবেন না ? 

মীরজাফর । বেগম! 
মনিবেগম। আমি দেব| যত তঙ্গা লাগে আমি দেব। ছিলাম নর্তকী, 

৩১ 
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দয়া ক'রে মীরজাফর আমায় বেগম ক'রেছিলেন। সকল্পে আমাগ্ন 
বেগম ব'লেছে+_বলেনি শুধু একজন। জানে! সাহেব সে কে? 

য্যাডাম্স। মীরকাশিম ? 

মনিবেগম । মীরকাশিম নয় _মীরকাশিমের বেগম । মীরকাশিম আমার 

সঙ্গে বেইগানি করেছে মার তার বেগম করেছে প্রকাশ্যে আমার 

অপমান । 'আমার সন্ত অলঙ্কার বিক্রয় কঃরেও যদি তোমাদের 

নৃ্থের খর51 দো গাছে হন্ন তাই জে।গাব--কিন্ধ বন্দী মীর্রকাশ্রিমকে 
আমি উপহার চাঃ--মার সেহ সঙ্গে চাই তার বেগম । 

নাহেবগণ । 1২150 0 1 ০৬ (/0571701 1 

ভ্যান্সিট্ট 1 15 উস 07050 0026 01002 এআাত9 7074 

০217010 209151717000-- 09200850902 51209010 

13011519172 11119 ৯ হরি) 00006 00109716 0% 

1)501-ানিযঈকে ভতা। কিবিঘাছে» পাউনার ফ্যাক্টরী ধ্বংস 

কাপিয়াছেত ঞলিস সাঁভেব আব সব মাচেব-লেকঙের কয়েড 

করিয়াছে শক্ষতভান শীবকাশিনকে এমন সাজা ডিব সার! বাংলা 

দেশট। কাশিয়া উঠিবে | 
য্যাভাম্ন্ প্রভাত । 11501 10৩৪! 

দ্বিতীয় ুশ্য 

মুঙ্ের ছগে মন্ত্রণাগার 

জগৎ্ণেঠ, মহাতাবচাদ, রাজবল্লভ, রায়ছুর্লভ, পিদ্রস, 

নজ[ফ খ। হন্যা।দ সকলে ছুই তিন দলে 

বসিয়। কথা কহিতেছেন 

রাজবললভ | তা হলে কাটোয়া গিরিতা! ছুই জায়শ্াযই নবাব ঘাল 
হয়েছেন-- 

৩২ 
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জগৎশেঠ। ভগবান মুখ রেখেছেন--ভাগ্যে আমর! জব নবাবের 
চোখের উপর আছি, নইলে আমরাই বদনাঁমের ভাগী হতাম! 

রায়ূর্লভ। বলা বায় না, আমরু! সব ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, বদনাম 
দিলেই হ'ল। 

পিক্রমূ। হামার সবই সমান_-নবাঁর বলেনঃ হামি ডুবমন হাছে-- 

কোম্পানী ভি বলে হামি ডুষমন হাছে--টাই হামাকে এট ডিন আটক 
করিয়া পাখিয়াছিল। পুরানা নবাব মীরজাফর ভি বলে হামি 

ডুষমন হাছে-লেকেন, ই! মনিবেগম বলে, হামি কাজের লোক 

ইাঁছে। মেঞেরবানি করিয়া ভামাকে ছোড়াইয়। ডিয়াছে। 

রাজবলভ। তাঁহ”লে মনিবেগমের সঙ্গে খোজাসাছেবের দেখা শোনা 

হচ্ডে। 

পিত্রম। তা কাম করিটে হইলে ডেখা করিটেই হইবে । ছামাকে 

মনিবেগমের কাছে ভি বাইতে হয়--ভাইয়ের কাছে ভি হাসিটে 

হয়। হামি কাজের লোক হাছে--কার্স করিক্া] টে! খাইটে 

হইবে। আবার ঢ80)27-এর একটা উইল ভি হাছে। ভাইয়ের 

সঠিত উহার হালোচনা ভি হাছে। 
গুরগিন খার প্রবেশ 

গুরগিন খা । 1,905 0615 পিত্রস্* হামি পসন্দ করিনা--টুমি একডফে 

এ-টরফ এক ডফে ও-্টরফ বানা-আনা কর! তোমার সে মটলব 

হইলে হামাকে ছুটি কর ভাই। 1901৮ 00036 (0 1080 819 

[7015 ; হামীর কাছে হাসিও না । এখন হাষি নবাবের 0670519) 

হাছে, যে হডামী ডু-টরফ আনা-বানা করে--হামি টাহার সাঠে বাট 
করিটে পারে না। ০১ ৩৮61. 

পিক্রস্। নবাবের (57791 হাছে--ওটে1 ঠিক ছাছে, লেকেন ছা 
ভি টো ভাই হাছে--/০৪ ০৪770 609 01380 ০৪1 908? ভাই 

তত ৩৩ 
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কেমন ভাছে, কেমন রোজগার করিটেছে, নবাব কেমন বিসওয়াস্, 
করে, £801)৩৫-এর উইলটার কি হইবে--এ সব থবর ভি ভাইকে 

করিটে হয়। 

গুরগিন খা । ২০ ০৮ 0০--টোমার কিছু করিটে হোবে না। 
হামাদের মন বট. খারাপ হাছে--বার বার হামাডের 096০৪ 

হইটেছে__ইহার একটা বগুবস্ট না করিলে হামর! ঠিক হইটে 
পারিটেছে ন!। 

পিক্রস্। আচ্ছা ভাই তুনি ঠাক? তামি যাইতেছে । লেকেন ভাই 
টোমার ডুষমন নম-- এট! ইয়াড রাখে! ! 

আরাব খার প্রবেশ £ ভাহার হাতে লাল ইস্তাভার 

আরাব খা। দেখেছেন শেঠজি--- 

জগ্ৎশেঠ, আরাব খা, নিঝিষ্টচিত্তে ইস্তাহার দেখিতে লাগিল 

গুরগিন খা । কি খাঁ-সাহেব, তাপনারা এক সাঠ ভইয়। কি পড়িটেছেন ? 

আবরার খা । কোম্পানীর ইন্তাহার-__ 

গুরগিন খ|। কি ইষ্টাভার ?-- 

আরার খা । (পাঠ) নবাব মীর মচম্মদ কাশিম আলি খা! ইংরাজ 
জাতির বিরুদ্ধে এবং ইঃ ইপ্তিযা কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকান্ত 

শত্রুতা করাগ্ন এবং করিতে থাকায়-- 

নজাঁফ খা । মিথা। কথা। একেবারে নিথ্য!। পাটনা ফ্যাইরীর এলিস 

প্রকাশ শত্রুতা সুরু করে_--পাটন! দখল করে--নিরীহ অধিবাসীদের 
হত্যা করে 

র্বায়হূর্গভ। ও প্রতিবাদ এখানে না কারে বোম্পানীর কাছে গিয়ে 

করুন--( আরাব খাঁকে ) পড়,ন খাঁ সাঁহেব। সব শুনে রাখা ভাল। 
৩৪ 
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আরাব খা। (পাঠ) আমর] ইংরাজ জাতির এবং ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর 
পক্ষ হইতে উক্ত নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিতে বাধ্য হইতেছি 

এবং মীর মহম্মদ জাফর আলি খা বাহাছুরকে বাংলা-বিহার এবং 

উড়িস্ভার নবাব স্বীকার করিয়া! ঘোষণ| করিতেছি-_ 

মীরকাশিম প্রবেশমুখেই ঘোষণা গুনতে পাইয়া চমকিয়! উঠিলেন। 

দেহ-রক্ষীর হাত হইতে তরবারি লইয়া বলিলেন-- 

মীরিকাশিম | বটে ! তোমরা--তোমরাই মীরজাফরকে-_- 

গুরগিন খাঁ । নবাব বাগাড়রের ভুল হইয়াছে । উহা ইঠার! ঘোবণা 
করিতেছে না- কোম্পানী করিভেছে-- 

নজাফ খা। কিন্তুকে খিলিক্রছে? 

আরাব খ'। জানা যাচ্ছে ন-__অথচ খুব বিলি হচ্ছে। 

মীরকাশিম | হু" “জানা যাচ্ছে না অথচ খুব বিলি হচ্ছে” ভু"! 
মীরজাফর নবাব ঘোষিত হলেন । তারপর মারকাশিম কি হল? 

আরাৰ খা। জনাব কি আমাকে এই অশিষ্ট ইণ্তাহার জনাবের সন্মুখেই 
পাঠের জন্ক আদেশ করছেন ? 

মীব্রকাশিম। মীরকাঁশিমের কি হবে জান্ব না! ইন্তাঙ্গারে কা 
লিখছে পড় । 

আরাব খা। (পাঠ) প্গামর| এতদ্বারা] আমাদের অধীনস্ত সকল 

প্রকারের লোকদের নিকট এই দাবা করি এবং অন্যান্ত কর্মচার্দী ও 

দেশবাসীর নিকট এই নিদম্ত্রণ পাঠাই যে, তাহারা যেন মীর মহম্মদ 

জফর 'আালি খার'*** উঃ জনাব! আর আমি পড়তে পারছিনা । 

মীরকাশিম। পগ্ড়তেই পারছ না! কেন? আমার মানহানি হবে? 
ার কি কিছু বাকী আছে আবার খাঁ? তুমি পড়, আমি শুনি 

৫ 
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আরাব খা । (পাঠ) উক্ত কাশিম আলি খাঁর ছুষ্ট বুদ্ধি সমৃন্কে 
পরাভূত করিয়া উক্ত মীর মহম্মদ জাফর আলি খা বাহাছুরকে 
সুবেদারিতে স্ব প্রতিষ্ঠ করিবেন: 

মীরকাশিম। এই নিমন্ত্রণ তোমাদের কাছে এসেছে । তা তোমরা 

কী ক্রবেঠিক করলে? নিমন্ত্রণ এসেছে-- 
শুরগিন খা। ভামি এই ইষ্টাহার [গো1ঠি৪ করিবে । উনারা মুজেরের 

ডিকে 'আসিটেছে--উডয়নাঙায় হামি উহাডের ডেখিয়। লইবে। 

ডেখিবেন নবাব ! 

নজাফ খাঁ । থামো সাহেব আর বড়াই করো না। কাটোয়া 
গিরিয়ায় তোমাদের বীরত্বের যে নিদর্শন দেখিয়েছ--তাতে আর 

£কোম্পানীকে দেখে নেবে? এ-কথা তোমার মুখে খাটে না 

উদয়নালায় যা হবে ত। জানি | ্ 

গুরগিন খ!। মানহানি স্থচক কঠ1 কহিবেন না। [ 019100970-*, 

টোমার মনে কি খুলিয়া বল-__ 

নজাফ খা । হাঃ বলব । তোমরা নব:বের বেতন-ভোগী সৈনিক ৰে 

তো আর কিছু নও। চাকরী বজায় রাখতে হবে তাই তোমর! 
যুদ্ধ ক'রছ। এমুদ্ধ তোমাদের জীবন-মরণ সমস্তা নয়। তা যদ্দি 
হঠতঃ তবে গিরিয়ার় কাটোয়ার় এ লাঞ্ছনা আমাদের হস্ত না। 

ক্কতীতে ইংরেজ হেরে গিয়েছিল, তাদের দুর্দশা দেখে তোমার 

দুইশত গোরা-গোলন্দাজের প্রাণ কেদে উঠল। ইংরেজরা তাদের 

যেই ডেকে ব'লল--আমরাও গোরা, তোমরাও গোরা, আমরা 

ইয়োরোপের ভাই--অমনি তোমার ছুইশ* গোলন্দাজ তাদের 
পক্ষে গিয়ে যৌগ দিল। তোমর! যুদ্ধ ক'রছ দেশের জন্ত 

নয়--তোমর| যুদ্ধ করছ প্তঙ্কার” জন্ত। আমি মিথ্যা বলছি 

গুরগিন খ! ? 
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গুরগিন খা। টাহারা £5515- বিড্রোহী। হামার দেশের লোক 

বলিয়া টাঙ্গদের আমি ছাঁড়িব নার পড়িলে টাহার! হামার হাটে 

কুষ্টার মটো! মরিবে। ] ৮11] 9১০০৮ 107৩2 1 9০89 ) কিন্ট, 

বংগালী হইয়া যাহার! বংগলার সর্বনাশ করিল--ডেশী-লোক হইয়া 
যাহারা ডেশকে ডুবাইল--যাহার1 স্বডেশের ন্বাটীনতা বিদেশীর 
ভাটে টুলিয় দ্িল-_টাহাদের কি সাজা হইবে বলিবে কফি? 

কাটোয়ায় টকী খাঁ যুদ্ধে জিটিয়! যাইতেছে-_ইংরাজ পলাইটেছে-_ 
এমন সময় নবাবের ফৌজডার সৈয়ড মহম্মড খা বেইমানি করিয়া 

সৈম্তদ্র হটাইয়া লইল। টকী খ হারিয়া গেল--মরিয়া গেল! 

গিরিয়ায় ইংরেজ পলাইটে লাগিল--শের আলি টাহাদের ডাকিয়! 

আনিয়! জিটাইয় দ্রিল! কোনো ডেশে এমন কেহ ডেখে নাই। 

ইহাডের কী সাজা হুইবে হাঁমি ভাবিয়া পাইন1। টুমি বলিয়া 

ডিবে কি? 

মীরকাশিম। কি শান্তি হবে শুন্বে গুরগিন খাঁ ?- আমি ঝলতে পারছি 
না-_-এক জীবনে শেষ হবে ন-_এ শান্তি ভোগ করতে হবে যুগে 

যুগে--বংশ পরম্পরায় । যাক সে কথ! । গুরগিন খা, উদয়নালায় 

আমাদের শেষ চেষ্টা--আমি নিজে যাব। 

গুরগিন খা । ভাঁপনি যাবেন সেটা আনগ্ডের কথা। কিন্তু নবাব, 

হাঁপনার মূল্যবান জীবন--একট! গুলীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিট 
হইবে কি? কাটোয়ায় হার হইল-__গিরিয়ায় ভার হইল--টবু নবাব 

হাছেন বলিয়া হামরা খাড়৷ হাছি--টাক! মিলিটেছে, লোকজন 

মিলিটেছে--কাজ যেমন চলিটেছিলঃ টেমনি চলিটেছে। 

রা্বহুর্তভ। গুরগিন খা ঠিক বলেছেন, নবাবের মূল্যবান জীবন বিপন্ন 
করা কোন কাজের কথ! নয়। 

রাঁজবল্পভ । আমারও এ কথা । 
১৪ 
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জগ্গৎশেঠ। না৷ জবাব, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা সমীচীন হবে না। 
মীরকাশিম | কিন্ত তকী খার দেই শোচনীয় মৃত্যু 

গুরগিন থা । টকা মরিয়াছে-_চামি খাড়া আছি । ভামি মরিলে সমরু 

থাড়া হইবে । লড়াই হাছে--হাঁর-জিত হাছে--নবাব খাড়া ঠাকিলে 

সবই খাড়া রহিল । নবাব গেলে সবই গেল! 
মীরকাশিম। বেশ! গুরগিনঃ আমি বাব নাঁউদয়নালার সম্পূর্ণ 

ভার তোমাকেই দিলাম । উদয়নালাতেই আমার ভাগ্য-নির্ণর হবে। 

জগৎশেঠ, মহাতাপটাদ, রাজা বায়ছুর্লভঃ রাজা রাজবল্লভ আপনার! 

যেমন নবাবের জীবন মূল্যবান জ্ঞান করেন-- আপনাদের নবাবও 

আপনাদের জীবন সেইরূপই মূল্যবান মনে করেন। উদয়নালার যুদ্ধ 
শেষ না হওয়া পর্যস্ত আপনারা সপরিবারে ছুর্গমধ্যেই অবস্থান 

ক”রবেন__এই আমার অভিপ্রায়। 

ঝাজবল্পভ । নবাবের আজা শিরোধার্য। 

মীরকাশিম। বেশ, আপনারা যান-__নিরাপদে থাকবার জলন্ত ছুর্গে 

আসবার বাবস্থা করুন। 

পরম উদ্বেগের সঙ্গে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও 

রায়ছর্লভের প্রস্থান 

মীরকাঁশিম। গুরগিন, তুমি সামান্ত অবস্থায় জীবন যাপন ক*রতে-_ 
গুরগিন খাঁ । সে হামার মনে হাছে জনাব। গজ মাপিয়া কাপড় 

বেচিতাম--- 

মীরকাঁশিম। সেই অবস্থা থেকে তোমায় আমি আমার সেনাপতিপদে 

তুলেচি--ধন, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি--আমি তোমায় সব দ্িয়েছি-_ 
সব থেকে বড় কথা গুরগিন, তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, 

বিশ্বাস আছে” | 

গুরগিন খা । এ সব কঠা কহিয়া নবাব হামাকে লজ্জা! ভিটেছেন--- 
হত 
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মীরকাশিম। বিশ্বাসঘাতকতা দেখে দেখে আমার মন অবিশ্বাসী ভঃয়ে 

উঠেছে--আমাকে ক্ষমা করো । মনে রেখো, একটা দেশের, 
একটা জাতির ম্বাধীনতা--আজ তোমার উপর নির্ভর ক্রছে। 

হুর্ভেন্ঠ উদয়নালায় আমার বে সৈন্ত-সমাবেশ হয়েছে, তাতে আমাকে 

পরাজিত করতে পারেঃ এমন শক্তি ইংরেজের নেই--কারো৷ নেই । 

উদয়নাল৷ আমার জীবনের পরম সাধনা--চরম রূচনা ! 
গুরগিন । তামি টার ভার লইলামঃ জনাব । কি করি ডেথিয়া লইবেন । 

0309০9৫0৮০9 ! 

মীরকাশিম। এসো । 
গুরগিন খার প্রস্থান 

মীরকাশিম। আরাব আলি! প্রতিপক্ষ যদি তোমাকে উৎকোচ দিতে 

চাষ -কত উৎকোচ দিতে পারে ? 

'আরাব আলি। জনাব! জনাব ! 

আীরকাঁশিম। খুব বেণী হ'লে, এক লক্ষ । ছু*লক্ষ? আমি তোমান্ব 
সমগ্র মুঙ্গের অর্পণ ক”রছি-বিশ্বানঘাতক তা করো না। তাতেও 

যদি তৃপ্ত না হও--তুমি কি চাও, বল, অসঙ্ষোচে বল, কিন্ত বেইমানি 

-+বেইমানি করো না আরাব আলি! নিজের ক্ষুদ্র শ্বার্থ-সিদ্ধির 

জন্য একটা স্বাধীন জাতিকে একটা! স্বাধীন দেশকে বিদেশীর কাছে 

বিক্রয় করোনা । বল কগ্রবেনা? 

আরাব আলি। দাসকে অনর্থক সন্দেহ ক'রে লঙ্জ৷ দিচ্ছেন জনাব! 

মুঙ্গের দুর্গের জঙ্ত নবাব নিশ্চিন্ত থাকুন ! 

শীরকাশিম। তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কর ইমান রাখবে। 

আরাব আলি। নিশ্চয়! এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ করছি ইমান 

রাখ ব। 

মীরকাশিন ॥ নিশ্চিন্ক হ'লাম। যাও, আক্রমণের জন্ত গ্রস্ত হও | 
আরাব আলির প্রস্থান 
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মীরকাশিম | নজাফ! দেশের--জ1তির--আজ চরম মুহুর্ত। শপথ 

কর নজাফ খ!-_- 

নজাফ খাঁ। নাজনাব! যদি আমি সতাই বেইমান হই» শপথের মূল্য 
কি? নবাব! এ দেশ শুধু আপনার নয়, আমারও । 

মীরকাশিম । নজাফ ! নজাফ ! আর মাত্র একজনের কাছে এ কথ! 

শুনেছিলাম-_সে আজ নেই, দেশের জন্ত প্রীণ বলি দিয়েছে । 

নজাফ খা । তকীর্থা? 

মীরকাশিম । তকীখা! তকীর্খা। নজাফ। বন্ধু! তুমি কীভার 
নেবে আজ ? 

নজাফ খা । যুদ্ধের ভার নয়; নবাবের য1 সৈল্তবলঃ অস্ত্রবল--নবাবের 

যেরূপ ছুর্ভেছ্য ছুর্গ- তাতে মীরজাফর এবং কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধের 

কোন প্রশ্নই ওঠেনা । | 

বীরকাশিম | কিন্ত তারাই জিতছে! 

নাফ খাঁ । কিন্ত তারাই জিতছে ! বিবেচনা ক”রে দেখুনঃ কেন জিতছে ? 
মীরকাশিম । আমাদেরই বেইমানিতে। 

নজাফ খাঁ । আমাদেরই বেইমানিতে। আমি ভার সিলাম, জনাঁব--- 

এই সব বেইমানদের কুকুরের মতো! গুলী ক'রে মারবার। বদি সব 

বেইমানদের চিনতে পারতাম, মারতে পারতাম-_যুদ্ধই হতো! না) 
আজ কোম্পানী এসে নতজানু হয়ে নবাবকে কুণিশ করত ! 

সীরকাশিম। সত্য--অতি সত্য । কিন্তু তাদের সব সময় চিনে উঠতে 

পারি কই? তবু যাঁদের পেরেছি--জগৎশেঠ-_রায়ছুর্লভ--. 
রামনারায়ণ--রাজবললভ ! মুঙক্ষেরে তাদের নজরবন্দী করে রেখেছি--- 

সন্দেহ হচ্ছে'**মীরজাফর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে.** 

ঝাজদ্রোহিতা ক+রছে কিন্ত'"না- এখনে! অকাট্য প্রমাণ পাঁইনি-- 

আমি বিচার করবো না। 
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ফতেমার প্রবেশ 

ফতেমা । অকঁটা প্রমাণ যার সম্বন্ধে পেয়েছেন, তার কী শান্তি জনাব? 

মীরকাশিম । বেগম! 

নজাফ খার প্রস্থান 

ফতেমা। নবাবের বেগম এ পরিচয়ে আমি দরবারে আসিনি । আজ 

আমার পরিচয়-_-আমি বাংলার এক ,পুরনারী, বাংলার এক প্র্ক্া। 

নবাব-দয়বারে আমার অভিযোগ আছে। 

মীরকাশিম । অভিযোগ ! কার বিরদ্ধে? 

ফতেমা। নবাবের আর এক প্রজ। রাজদ্রোহ করেছে । তার বিড্রোহের 

ফলে রাজ্যের শাস্তিভঙ্গ হয়েছে, অগণা প্রজার ধল-প্রাণ বিপন্ধ 

হয়েছে-_ প্রমাণ এই ইন্তাহার ! রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর! ব! 

যুদ্ধের সহায়তা করার শান্তি প্রাণদণ্ড। অভিযোগ প্রমীণিত। 
নবাব, দণ্ড-ঘোষণ। করুন । 

মীরকাশিম। ফতেমা। 
ফতেম1। বেগমের পিতা বসল, দেশের আইনের উধের্ব নন | নবাব 

তার দণ্ড-বিধান করুন| | 

মীরকাশিম । আইনের উধের্ধ ভিনি নন--কিনস্তু আজ তিনি নবাবের 

আয়ত্তের বাইরে ! 
ফতেমা। আয়ত্ের, বাইরে যারা, তাদের মস্তকের জন্য তে! পুরস্কার 

ঘোষণ! কর! যেতে পারে ! 

মীরকাশিম । হঠাৎ তুমি এতট। উত্তেজিত হয়ে উঠন্ব কেন ফতেমা ? 

ফতেমা। ইন্তাহারে কি লেখ! আছে, নবাব তা অবগত আছেন? 

মীরকাশিম। মীরকাঁশিমকে গদীচ্যুত ক'রে মীরজাফরকে নবাব ঘোবণ! 
করা হয়েছে। 
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ফতেমা!। তাহলে আপনার সম্াসদরা আপনার প্রতি অসীম করুণার 

সম্পূর্ণ ইন্তাহার আপনার সম্মুথে পাঠ করেন নি। 
মীরকাশিম। তাই নাকি! কী সেই অপঠিত অংশ? 
ফতেমা। স্পর্ধা এই হছুবৃত্তদের_-নবাবের শিরের জন্য তারা পুরস্কার 

ঘোষণা করেছে ! 

মীরকাশিগ। বিদ্রোহীদের পক্ষে সবই সম্ভব । 
ফতেনা। নবাবের শিরের জন্ত যদ্দি পুরস্কার ঘোষণ! হতে পারে তবে 

নবাব কি বিদ্রোহীর শিবের জন্য পুরস্কার ঘোষণ1 করতে পারেন না? 

সীরকাশিম। তাতে তো এবুদ্ধের অবসান হবে না ফতেনা! যুদ্ধ 
ঘোষণ। করেছে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী । কিন্ত কোম্প/নীকে সাহাব্য 

করছে একা তোমার পিতা মীরজাফর নয়--সাহাযা করছে 

ত্বার্থাঘেষধী শত শত মীরফাজর! আজ যদি দেশের সমস্ত 

মীরজাফরকে উচ্ছেদে করতে পারতাম ! 'আমার শিরের কি মূলা 

ধার্য ভঃয়েছে? 

ফতেমা। লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর নানাবিধ অন্ধুগ্রহ-_-চাকনী 

স্পথেতাব ! 

মীরকাশিম। লক্ষ টাকা! কে দেবেন? তোমার পিতা ? 

ফতেমা। না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী । আমি জানি এ টাকা জোগাবে 

পিতার সেই নাচওয়ালী বাদী-'- 

মীরকাশিম। মনিবেগম। এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে ? 

ফতেমা। চরমুখে পিতা জানিয়েছেন । সেই সঙ্গে উপদেশ পাঠিয়েছেন 

_-অজ্েয় ইংরেজের সঙ্গে বৃথা যুদ্ধ না ক'রে আমরা যেন স্থবা ছেড়ে 
পালিয়ে যাই-_-অগ্ক কোন নিরাপদ আশ্রয়ে ! 

মীরকাশিম। কন্ার বৈধব্য-ভন্ন-ভীত পিতার উপযুক্ত উপদেশ! 
ফতেমা। না। এ সেই নাঁচওয়ালীর বুদ্ধি। ভবিষ্ততে ষাতে 
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নাঁজামদ্দৌল1! নিণ্টকে সিংহাসনে বসতে পারে, তাই নবাঁবকে 
বাংলা-বিহার-্উড়িস্তার বাইরে পাঠানো একান্ত আবশ্যক ! 

মীরকাশিম | মনিবেগম ! নাঁচওয়ালী মনিবেগম ! ভূমি তাকে তো 

কখনো বেগম বলেই সম্বোধন কর নিতাই তোমাকে তিনি 

দেখাবেন, তিনি শুধু নবাঁব-বেগম নন নবাব-মাতাও ভবেন তিনি! 

ফতেমা! । এক নাচওয়ালীর পুত্র বাংলার মসনদে ব'স্বে-_-তা দেখবার 

পূর্বে যেন আমাদের মৃত্যু হয়! 

বাদীর প্রবেশ 

বাদী। বেগম-সাহেবার সাক্ষাৎ প্রার্থী--এই তার নিদর্শন ! 

ফতেমা। একি ! এযে-*"'*"'তাকে এখানে নিয়ে আয় ! 
বাদীর প্রস্থান 

এযে পিতার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী ! কে এল? 
মীরকাশিম। হয়তো--ক্সেহ-কাতর পিতা কন্তাকে কোন গোপন সংবাদ 

পাঠিয়েছেন! তাহ'লে আমার বেগমেরও একটা মন্তরগপ্ডি আছে! 
কম তে! নও! মীরজাফরের কন্তাও মীরকাশিমের স্ত্রী একাধারে ! 

প্রস্থানোদ্কত 

ফতেম! ॥ যাবেন না জনাব। 

মীরকাশিম। .না-_না পিতা-পুত্রীর কথার মধ্যে আমি কেন! আঙি 
শুধু দেখব-কে ভারে কে জেতে !__মীরজাফরের কন্তা কিন্বা 

মীরকাশিমের বেগম ! 
প্রস্থান 

অন্যদিক দিয়! বাদীসহ চরের প্রবেশ ॥ চর কুর্ণিশ করিয়। পত্র বাহির কৰিল 

বাদী সে পত্র লইয়া বেগমকে দিল 

ফতেমা। (বাদীকে ) যাও । চলে যাঁও, এখানে এখন যেন কেউ না 

আসে! 
৪৩ 
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বেগম পত্র পড়িতে নুরু করিতেই চর সেই অবসরে তাহার 

ছদ্মবেশ ত্যাগ করিল 

ফতেমা। (পত্র পাঠাস্তে চরের দিকে তাকাইয়া বিশ্মিতুরে ) 

নাজামন্দৌলা ! : 
নাজাম। যাক্, বহিনঃ তার ভাইকে চিনতে পেরেছে ! 

ফতেমা। ভাই !-_ না শক্র ! 

নাজাম। যুদ্ধ খন একট] হচ্ছে-_মিত্র যে নয়, সে তুমিও জানো আমিও 

জানি! কিন্তু রক্তের সম্বন্ধট! যাবে কোথায়? 

ফতেমা। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছেঃ এ কথা শ্বীকার 

ক”রতে আমি দ্বণা বোধ করি! 

নাজাম। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে পুত্র বলতে ত্বণা বোধ 

করেন না! | 
ফতেমা। আমি আমার পিতৃ-পরিচয় দিতে লঙ্জ। বোধ করি। 

আমার জীবনের একমাত্র লজ্জা আমি মীরজাফরের কন্তা। আমার 

জীবনের একমাত্র অভিশাপ, আমি মীরজাফরের সন্তান! বাংলা- 

দেশে এ পরিচয় আর দিয়োন! নাঁজামন্দোক্লা ! দেশের স্বাধীনতা 

রক্ষা করতে পলাশীর রণক্ষেত্র প্রাণ দিয়েছে বে সামান্ত সৈনিক-_ 

অথবা বাংলার স্বাধীনতার পতাকা বহন করাতে লাঞ্ছিত হয়েছে 

যে কষক- আজ ব্ধি আমি তাদের কারো বন্তা হতাম, তবে 

সগর্বে-সগৌরবে গিয়ে ফ্লাড়াতাম এ মীরজীফরের সামনে গিয়ে 

সম্পষ্টকঠে তাকে বলতাম আমি বাংলার মেয়ে- তোমাকে দ্বণ। 

করি- ্বণা করি! তার জন্ত যদ্দি কারারদ্ধ হতাম-যদি নিহত 

হ»ভাম--সে হত আমার অধিকতর গর্ধব-_আমার অধিকতর গৌরব! 

নাজাম। তুমি তোমার পিতৃ-পরিচয় দিতে লজ্জা বৌধ ক'রছ। কিন্ধ 

সেই পরিচয়েই আজ আমার এখানে আসবার সার্থকতা ! 
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ফতেমা। তোমার এতদূর ছুঃপাহস ! 

নাজাম। ভাঁতেই বুঝতে পার, কি গুরুতর প্রয়োজনে আমি এসেছি । 
ফতেম! | তোমাকে--তোমাকে বন্দী করা হবে । 

নাজাম। তাতে যুদ্ধটা আরও গুরুতর হবে। জানো তো, এ দুদ্ধ 

আমারই ভক্ক ? চালাচ্ছেন আমার মা। বাবাকে মসনদে বসাতে 

নর--তিনি এর আগেও বসেছেন- বসাতে আমাকে । এ জন্ত মা 

অলঙ্কার বিক্রী ক'রে কোম্পানীর যুদ্ধের খরচা জোগাচ্ছেন ! কাজেই 
একমাত্র আমার বধেই তোমাদের জয়-বন্ধনে নয় ! 

ফতেমা। তা হ'লে বধই করতে হবে। 

নাঁজাম । ( উচ্চতরম্বরে ) এই কে আছিস --একটা জল্লাদকে ডেকে দে! 

রক্ষীর প্রবেশ । কিন্তু ফতেমার ইঙ্গিতে তাহার প্রস্থান 

ফতেমা । তোমার মতলবটা কি? 

নাঁজাম। বল্তে অবনর পাচ্ছি কই। 

ফতেমা | বল-_ 

নাঁজাম। তাই বল। বসো । 
দুজনে বনিলেন 

এলাম বোনের বাড়ী। ভাবলাম, একটু আরাম ক”রব-_-আয়েস 

কগরব--- 

ফতেমা। নাঁজাম--- 

নাজাম। তা ভাই বলেই ম্বীকার কর না) উপরদ্ভধ গালাগাল আর 

গালাগাল। তা আমার বোন বলা আটকাচ্ছে কে? ওরে কে 

আছিস--সরবৎ টরবৎ কিছু আন-_ 

ফতেমা। নাজামদ্দৌল্ল। ! 
নাজাম। নাঃ) বসা আর চলল নাঁ। (কৃত্রিম কোপে ) তুমি যা ভেবেছ 

তা হবে ন। 
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ফতেমা। তার মানে? 

নাজাম। বাবা লিখেছিলেন, “ফতেমা! কাঁশিম আলিকে নিয়ে 

বাংলার বাইরে পালিয়ে যাও ।৮ তার উত্তরে তুমি পিখলে, “ভুমিই 

বরং আমাদের এখানে পালিয়ে এস !*__ভেবেছ, বাবা পালিয়ে 

আসবেন তোমার কাছে! 

ফতেমা। তিনি পিখেছিলেন বলেই আমিও লিখেছিলাম । আমি 

তাকে পলাধীর প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলাম ! 

নাজাম। তাঁর উত্তরে এবার তিনি কী জবাব দিয়েছেন ? 

ফতেমা । সে লঙজ্জাকর জবাবট) তে! তুমি জানো ! 

নাজাম | লা, জানি না। 

ফতেমা। পত্র বন কঃরে এনেছ তুমি, তুমি জানো না! 

নাজাম। না। তুমি কি ভেবেছ, '্সামি এথানে পিতামাতার জ্ঞাতসারে 

এসেছি 1 তবে কি আমি আসতে পারতাম ? দূতের হাত থেকে 
পথে এ পত্র কেড়ে নিয়ে তবে এসেছি ! 

ফতেমা। তুমি মনিবেগমের পুত্রসাধারণ কোন অভিপন্ধে নিয়ে বে 
তুমি আসো লিঃ ৩1 খুবই বুঝি । 

নাজাম। এ কথা সভ্য । পা তেমার এখানে পালিয়ে আসছেন-- 

এই জবাবই বোধ হয় পেরেছ? 

ফতেম!। তিনি আসবেন ?--তাহ'লে ক্র নামই যে মিথ্যা হয়ে 

বায়! তাই তিনি স-ছুঃখে লিখেছেন, না ফতেমা ! কি করে 

বাই! শৃঙ্খলে আমার হাত পা! আবদ্ধ 1” আঁবদ্ধই বটে ! 

নাঁজাম। £শৃঙ্খলে আমার ভীত পা জাবছ্ধ?--বীবা লিখেছেন? 
ফতেমা। আশ্চর্য 1 মেয়ের সঙ্গেও চাল চেলেছেন ! 

নাজাম। বহিন্! বহিন্! ভীবনে বোধ হয় এই একটিবার বাবা সত্য 

কথা বলেছেন । . 
৪৬ 
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ফতেমা | এই কথা তুমি আমায় বিশ্বাস ক+রতে বলছ ! 
নাজাম। এই কথাই আমিও বলতে এসেছি বিন্! এত বড় দাসত্ব 

আমি দেখিনি । স্থবে-বাংলার হ্বাধীন-নবাব আমর! দেখেছি--- 

স্বাধীন দেশে আমরা জন্মেছি--ন্বাধীনতা ভোগ কঃরেছি--শির 
উচু ক+রে কথ! বলেছি--কথনে মাথা হেট করিনি--আর আজ! 

ফতেমা। নাজাম! 

নাজাম। আঙ্গ কি জানো? প্রতি পদে প্রতি কথায় ভ্যান্সিটার্ট 
সাহেবের অনুমতি নিতে হচ্ছে--কোম্পানীর সাহেবদের কুণিশ 

করছি তীরা দাী করছেনঞ আমাদের মেটাতে হচ্ছে তাদের 

রক্ত-চক্ষু দেখলেই আমাদের জ্ৎকম্প হচ্ছে, তাদের প্রসন্ন মুখ 

দেখলে হাফ ছেড়ে বাচি। কি ছিলাম, কি হয়েছি! পিতাকে 

বলি, কেন? মাঁতাঁকে বলি, কেন? তীগ! শুধু বলেন, চুপ! চুপ! 
কিন্ত আমি জানি, কেন ! শ্বার্থ-সিদ্ধি! দেশের স্বার্থ বলি দিয়ে 
নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ! 

ফতেমা। নাঙজান! নাজাম! ভাই! তুমি বুঝেছ? 
নাজাম। বুঝেছ বহিন্! বুঝেছি বলেই এসেছি। প্রজার স্বার্থ কিছু 

নয়-জাতির ম্বার্থ কিছু নয়_ দেশের ত্বাধানতা কিছু নয় !--সব-কিছু 

এ বাংলার মসনদ্__সেই মসনদে এক দিন বস্বে নাজামদ্োলী| 

তাই এ যুদ্ধ! কিন্ত স্বাধীন বাংলার বাচ্চা আমি ।__বিদেশী বণিকের 

পদলেঠন কঠরেঃ অমন সিংহাসনে আমি বপতে চাই না। 'অমন 

মসনদে আমি পরাঘাত করি । স্বাধীনতার একট পতাকা! আনাস 

দাও বঠিন্- হ্বাধীনভার একটা পতাকা আমায় দাও-_রাজার 

হয়ে? দেশের ভয়ে আমায় মরতে দাও । "আমায় বাঁচতে দাও! 
অন্তরালে অবস্থান করে মীরকাশিম সবই দেখ(ছলেন । 

তিনি এগিয়ে এলেন 

৪৭ 
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মীরকাশিম। কে আছিস, ত্র বালককে বন্দী কর্। 

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষিগণ আসিয়! নাজামদ্দৌলাকে বন্দী করিল 

ফতেমা। স্বামী! স্বামী! ও আমার ভাই! ওকে তোমার পতাকা 

দাও--ওকে তোমার পাতাকা দাও । 

মীরকাশিম। (কর্ণপাত না করিয়া) খুব গোপনে একে উদ্দয়নালার় 

নিষ্বে মুক্ত করে দিবি । 

নাজাম। জনাব! জনাব! 

'মীরকাশিম । আমার সঙ্গে সঙ্গে এ যদ্দি ধবংল হয়-_দেশ গেল! কিন্তু 

এ বদ্দি বাচে- আশা হয়, এ দেশ আবার জাগবে--মাবার 

জাগবে |". 



তবভীয় অস্থ 
প্রথম দৃশ্য 

ইংরেজ শিবিরের বঠিভাগ । অদূরে উদয়নাল! দুর্গ দেখা 

বাইতেছে ৷ ইংগেজ প্রহরী পাহার। দিতেছে । সন্ধ্য। 

হগৎশেঠ, রায়ছূর্ণত, রাজবগভ, মারজাক্ষর, মনিবেগম, নন্দকুমার 

রায়তুর্ণত | জনাবের জকুরী তলব অংগেই পেয়েছিলাম ! কিন্ত যে 

পাঁভারায় ছিলাম তাতে গঙ্গার পারে যে হাওয়া খা সে উপায়ও 

ছিলনা । 

মীরজীফর । কি ক'রে এলেন ? 

জগংশেঠ । কাঁশেন আলি গাঁ উদযনালা-ছুর্গ গোপনে তদারক কগ্রতে 
বেরিয়েছেন খবর পেতে চরদের উৎকোচে বশীভূত ক'রে তবে 
এখানে আম্তে পেরেছি । 

রায়ছুলভ। কাশেম আলি খার চর সবত্র। 

নন্বকুনার | হ্যা সর্বত্র এবং তারা আছে বেশ। বেতনও খাচ্ছে 

উতকোচও খাচ্ছে। প্ররুত সংবাদ যে কে পাচ্ছে ম৷ গঙ্গাই জানেন ॥ 

রায়ছুর্লভ। কেউই পাচ্ছে না সে জেনে রাখুন। কাশেম আলি খ! 

উদয়নালা-ছুর্গেই এসেছেন--না, আমাদের পরীক্ষার জন্ত এ সংবাদ 
রটিয়েছেন--তা-ও বল! ধায় না। 

জগতশেঠ। আমরা এখানে এসে খুবই ছুঃসাহসের কাজ কঃরেছি। 
আমাদের বিলম্ব কর! উচিত হচ্ছে না। 

মনিবেগম। আপনারাই হচ্ছেন বাংলার প্রকৃত কর্ণধার । আমার স্বামীকে 

আপনারাই মসনদে বসিয়ে ছিলেন--আপনারাই আবার টেনে তুলুন ॥ 
$& ৪৯ 
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বাছুর্লভ । টেনে নামালেন কথাট! বলবেন না বেগমসাহেবা | আমাদের, 
ক্ষমত! কতটুকু ! কিছু নেই। আমরা শুধু অভিমান করতে পারি-_খুব' 
বেশী হ*লে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারি। তার বেশী কিছু করিনি। 

জগৎশেঠ। আমর! হচ্ছি, বাংলার মসনদের দাস। তবে সুখ সুবিধা 

সবাই খোঁজে, সবাই দেখে--এই যা। ছুঃখ এই-_যে বায় লঙ্কা, 
সেই হয় রাক্ষস । সিরাজের পর জনাব সিংহাসনে বসলেন । কত 

আশা--কত ভরুসা আমরা পেলাম। দেখি কিনা সঙ্গে সঙ্গে 

কোম্পানী তঙ্কাশাল৷ বসাবার অনুমতি পেলে--আমার লাখ লাখ 

টাক! ক্ষতি হ'তে লাগল । আমার এ দুঃখ-ছুদশ। দেখেই কিন্তু কাশেম 

আলি খা তক্তে ঝস্লেন। ওবাবা। তক্তে বসেই কোম্পানীর 

তঙ্গা'র বাট্টাটা পর্যস্ত তৃণেঃ দ্রিলেন। আবার এখন গুন্ছি বাংলায় 

বাঙালী ছাড়া আর কারে! থাক! চস্ল্বে না। মারোয়াড় থেকে 

বাংলায় এসে আমর! নাকি মহা দোষ করেছি; কিন্ত বাংলায় 

নবাবদের নবাবীর যে-টাকাটা এতকাল জুগিয়েছি জোগাচ্ছি তা তো 
আর মেকি নয়? 

মনিবেগম । আপনার একট] কথাও অন্তায় নয় ! 

ঝায়ছুললভ। অন্তায় কথা আমরা বলিন!, সইতেও পারি না। কেমন 

অভ্যাসের দোব! এই তো জনাব রয়েছেন! সিরাজের অন্তায় 

দেখলাম ওকে এসে স্পষ্ট ঝল্লাঁম, জনাব! আর তো সইতে পারি 

না? উঠুন, আপনাকে মসনদে বসতে হবে। যেমন করেই হোক, 
বসালাম তে] আমরা গুকে মসনদে | কিন্তুবসিয়ে কি হঃল? নাঃ 

স্পন্র কথ! বল। আমার একরোগ হ/য়ে দঈ।ডিয়েছে! 
মনিবেগম 1 নান! বলুন, মন খুলে কথাবার্তা হওয়াই ভালো! । 

বায়ছুর্লভ। মসনদে বসেই জনাবের প্রথম কাজটিই হল আমাদের 

ভুলে যাঁওয়া। তক্তে ওঠবার মইটাই দিলেন ফেলে! মুসলমান 
৪ 
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রাঁজ্যে হিন্দুরাও ছিল সেনাপতি ; উচ্চ রাঁজ-কার্ষেও তারা ছিলেন। 

একে একে তাদের সরানে! হ'ল! 

নন্দকুমার | বুদ্ধিটা জনাব ক+লকাতায় পেয়েছিলেন, ওটা একটা উচ্চ 

বরাঁজনীতি--€)1৮106 210 1২016--+ কিন্তু প্র উচ্চ রাজনীতিতে 

স্থুবিধাটা হ'ল কার- সেটাও দেখা দরকার ! 

জগৎশেঠ। স্থাবিধ! হ+ল তৃতীয় পক্ষের । কলকাতায় একট! টাকশালই 
বসে গেল। 

রাজবলঈভ। তৃতীয় ছাড় চতুর্থ পক্ষের সুবিধাও বদি হয়ঃ ছোক না; 

আমাদের স্থ স্থবিধাটুকু থাকলেই হম্ল ! কিন্তু তাই বাহ'ল কই? 
মনিবেগম। কাশেম আলি খার নবাণীতে সে স্থখ সুবিধা কি আপনাদের 

কারে রয়েছে? 

ভগৎশেঠ। বরং বলুন যেটুকু ছিল তা-ও গেছে! বাটা বলে একট! 
পদ্দার্থ ছিল বাংলায় আজ তা নেই! 

রাজবল্পভ। মান সম্মান ইজ্জৎ কারে! নেই ! 

রায়ছুলভত | 'আমর! আজ নজরবন্দী ! 

নন্দকুমার | আপনাদের ধড়ে এখনে মাথাটা রয়েছে দেখে আশ্চর্যই হচ্ছি! 

মীরজাফর । তাই বদি হয়--তবে আপনারা আমাকে এখনো কেন 

সাহাব্য করছেন না! ইংরেজ কাশেম আলি খাঁকে গদীচ্যুত করেছে 
বলে ঘোষণ। দিয়েছে- আমি নবাবী পেলাম--এ ঘোঁবণা-ও 

হয়েছে । এখনে! আপনারা দেো-মনা কেন? 

জগতশেঠ। কেবল ভাবছি রাঁজদ্রোহ হচ্ছে না তো ! 

মনিবেগম । আপনি এ কথা ঝলছেন শেঠজী ! সিরাজের সময় রাজদ্রোভ 

করেন নি? আমার স্বামীর রাজত্বে রাজদ্রোহ করেন নি! 
জগৎশেঠ ॥। করেছিলাম ; কিন্তু সেটা! অপরাধ হয়নি--কাঁরণ, আমরাই 

জিতেছিলাম ! কিন্তু এবার সে রকম ভরসা পাচ্ছি না যে! 
€১ 
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নন্দকুমার | সাহেবরা বলে--4 15501061010 ডি 80171005175) 

10 [7115 1906 2 ৬1705 ৮1217 16 511009905 ! 

রায়ছুলভ। মানে? 

নন্দকুমার । বুঝতেই পারছেন-_হেরে গেলে, মহাপাপ, লিতলে 
ত্বগল।ভ ! 

রাজবল্পভ। যা বলেছেন! 

মেজর গ্লাডাম্স অতিরিক্ত 5ংরেজ প্রহরীসহ আমিয়। তাহাদিগকে 

যথাগ্থানে দাড় করাইয়া এই বৈঠকে আসিলেন 

য়াভাম্স। হাঁপনীডের কাবা] পাকা! ভইল টে৷? 

জগৎশেঠ । ক আর ভসল সাহেব! একটা বিষয়ে সবাই একমত-- 

ফ্যাডাম্স। 01708 13225] 15070101800 চিত উন] 0৮ ঠ110০১0০১ 

15 0126 50? 

নন্বকুনার। ঠিক বলেছ সাহেব । 1362758] 0: (71251215217 

1৬11127নি5 00113075511 

য্যাডাম্ম্। ক*লকাটায় কয়েড ঠাকিয়া নগুকুমার ইংরাজী বাট শিখিয়া 

লইল। হাঁপনাঁডের বাটুচিটু জলডি সারিবেন।*****শঘটনা ঘটিবে। 
গুরুটর ঘটনা ঘটিটেছে। 

প্রস্থান 

বায়ছুলভ। ঘটন]| ঘটিবে ! কি ঘটনা? আক্রমণ-টাক্রমণ নয় তো! ? 

মনিবেগম | নানা সে-সব কিছু নয় । ওসব হচ্ছে ঘরোর! ব্যাপার । 

মীরজাফর । আমাদের আক্রমণ ভেতর থেকে । বাইরের লড়াই কোনো 

দিন করিনি--কাজেরও নয়। 

জগৎশেঠ। কিন্তু কাশেম আলি খাঁর যেন্ধপ আয়োজন দেখছ কি যে 

হবে বলা যাচ্ছে না। উদয়নাল! হুর্গটি তো দেখছেন? একমান্গ 
৫২ 
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এখানে আছেন। ওখানে নাচ-গান স্ফৃঠি চ*ল্ছে- আপনার! 
এখানে নাজেহাল হচ্ছেন । 

রাযছুললভ । আক্রমণটা বে ভেঠব থেকে হবে কাশেম আলি খ! তা 

বুঝেছে । এবার তাই «দেশ-প্রেম “আত্মোত্সর্গ” “বাংলার ছঃখ+ 

“বাংলার স্বাধীনতা, এমনি সব ভালো-ভালো কথা আমদানী 

করেছে । দেখ! হ'লে কুশল প্রশ্ন নয় প্রথম কথাই হচ্ছে--আর 

যা কর বেইমীনি করোনা ! 

মীরজাফর । নিজে বেইমান কি না! 

রাজবল্লভ। আঁর ও-সব কথা নত্ুনই বা! কি, সিরাজেরই ধার-করা খুলি! 

ভগৎশেঠ। পলাশীর প্রারশ্চিত্ত কাতে ভপে_এ কথাটা কিন্ত 

নতুন ! 

নন্দকুদার | বাংলাধ অবাঙালীর স্থান নেই, তাড়িয়ে দাও সব অবাঙাণী 
_-এ-কথাটিও নতুন ! 

মীব্রজাফর | কিন্ত ও-সব কথা শুন্ছে কে? 
রায়ছুরলভ। মোহনল।ল মীরম্দনের মতো! গোটাকভক ছোকরা দব- 

বুগেহ থাকে-- এখনও আছে- শুন্বে তাগা। 

বাাজবল্পভ । কিন্তু আমরা তো] আর মরি শি। 'আমগা তে আছি। 

ওসব ধাঞ্সায় ছেলে তুলীনো যাক়--কিন্জ বারা দেশের কথা ভেবে- 
ভেবে চুল পাকালো ভারা ভো ব্যাপারটা! বুৰ্ধছে । ভেবে দেখেছি 

ইংরেজ ছাড়া আমাদের গতি নেহ। 

মীরজাফর । এইটাই হচ্ছে কথা । আদ্র যা অবস্থা! ভাতে ইংরেজকে 

কেউ রুখতে পারবে না। আবেদন, নিবেদন যা কিছু তাদেরই 

কাছে করতে হবে । কারবালা! ঘাবো ঝলে সব ঠিক কঠ্র্লাম 

সাহেবদের কাছে বিদায় নিতে গিরে শুনি কাশেন আলি বুদ্ধ 

বাধিয়েছে। যুদ্ধ বাধিয়েছে ইংরেজের সঙ্গে । দেখলাম এই 
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লুযোগ ! ক্ষুলাম সন্ধি। সন্ধি-যাঁই হোক না কেন, গদীটা 
তে! থাকছে? সন্ধিতে ক্ষতি হ'ল বিস্তর, হোক ক্ষতি! তবু আমরা 

ঝল্তে পারব আমরা শ্বাধীন। 

নন্দকুমার। নিশ্চয় । স্বাধীনতার জন্ত যে কোন: ক্ষতি আমরা সইব। 
যেকোন ক্ষতি ! 

জগৎশেঠ । সবই বুঝ ছি। 

রাঁজবলভ | ্ 
রারছৃঙডি। ] ছ'। কিনস্ত-_ 

মীরজাফর । কিন্ত আমর! নিজেরা নিজের পায়ে না দাড়ালে ইংরেজ 
কি কগ্রবে? 

জগৎশেঠ। তা বেশ; কারবার তো যাওয়ার মধ্যে--এখন এতে 

যদি কিছু ভয়-_ 

রাজবল্পভ। চিরট1 কাল রাজনীতি নিয়ে কাটালাম। একটা কিছু 

ন! ঘটলে চলেও ন1। কিক বলেন রায়ছুর্লভ ? 
রায়ছুলভ | হ্যা, নিধমা হয়ে থাকা যায় না। এতে বদ্দি আমাদের 

সকলের স্ুুখ-ম্থবিধে হয়--_দেশের একটা কাজ হবে বৈকি! তা 

হ'লে একট লেখাপড়া হোক্-- 

মনিবেগম। নিশ্চয়। অলঙ্কার বেচে এই যুদ্ধের খরচ! জোগাচ্ছি। 

জনাবের মুখ চেয়ে নয়, বীদী ছিলাম, বেগমও হয়েছিলাম ; কাজেই 

বেগম হবার জন্থও নম । নবাবী-তক্তে আমি আমার নাজামদ্দৌলার 

জন্য উত্তরাধিকার চাই, আপনারা শ্বীকূত? 
জগৎশেঠ । অন্বীকৃত কেন ছব? এ তো আনন্দের কথা। বাংলাহ্ব 

মীরজাফরের বংশ যতকাল রাজত্ব করে-*আমাদেরই মঙ্গল; 

, তাঁর ওপর সে-বংশধর যর্দি আপনার পুত্র হয় তবে তো কথাই 

নেই। 
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নন্দকুমার | কাঁলনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে না তো? উদয়নালার 

দিকে একবার চেয়ে দেখুন । 

মনিবেগম । আপনাদের যখন পাওয়া গেল উদয়নালার কথা! ভাবি না! 

শেঠজী যদি কাশেম আলিকে টাক না জুগিয়ে আমাদের টাকা 
জোগান__রাজ। রাজবলভ, বাজ! রায়ছুলভ যর্দি কাশেম আলির 

হিন্দু-সেনানায়কদের হাত করেন, আমি বদি গুরগিন খাকে-_ আচ্ছা 

সে হবে এখন । তাহলে শপথ করুন-- 

মীরজাফর । নানা শপথের আবশ্কক নেই। সময়ের অপব্যয়। 

গুরাও আমাকে জানেন আমিও ওদের জানি। কি বলেন? 

জগৎশেঠ। (মৃদু হেসে ) সে কথা ঠিক ! 
মীরজাফর । শপথ নয়, লেখাপড়া নয়, আমাদের মধ্যে মুখের কথাই 

যথে্ট। তা হ'লে চলুন--সাঙ্তেবদের গিয়ে বলি। আপনারা 

কি এই রাঁত্রেই রওনা হবেন ? 

রায়ছুর্লভ। হ্যা জনাব ! বিলছ্ে সন্দেহ সৃষ্টি তে পারে। 

ঘ্বাজবল্লভ। কাজেরও ক্ষতি ! 

হঠাৎ ইংরেজ-শিবিরের অভান্তর হইতে সোরগোল উঠিল “ম্পাই ৷ স্পাই!” 
“গুপ্তচর ! গুথ্টচর 1” কূনাগত কয়েকটা গুলী-ছোড়ার শব্দ পাওয়া গেল । 

বিষন চাঞ্চল্য । খোজ! পিদ্রুম্ দৌড়াইয়। ইহাদের মন্তুখে আমিল। 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরেজ-সেনানায়কগণ ছুটিয়া মামিলেন। 

য্যাডাম্স্। 1772145 ৪০ ! 

1781)05 01) 1 

0011)01%156 ! 

খোজ! পিদ্রুস্ হাত তুলিল 

জগৎশেঠ। সর্বনাশ ! 

মীরজাফর । কে এ? 
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স্ব্যাডাম্স্। 00822 7010059 ! 

রায়ছুরলভ । গুরগিন খার ভাই । চল হে চল-__ 
পিন্রস্। এই যে শেঠজীভি এখানে হাহে_ সভা যথন ভাডিবে হাঁনাকে 

ভি সাঠে লইয়! চলিবে। 

রায়ছরললভ | ছগা! ছুগা! দুর্গা! 

পিক্রম্॥ বেগমসাহেবা! গুরগিন খা ভাপনার চিঠির জবাব ডিশ্ব]ছেন-_ 

মনিবেগম । কই-- 

পিক্রস্। জবাব ভিয়াছেন হামার মুখে। 

ঝ্ন্যাভাম্স্। গুরগিন খাঁ খুব থেলা থেলিটেছে। 
কার্ণাক। 51)111)-5118115100 515/255 1 

হ্যাডাম্স্। টুমি এখানে কি করিয়া আসিলে। কোন্ পঠে? 
পিজ্রস্। হামি গুরগিন খাঁর ভাই ভাছে-_নশিবেগমের ১1১৬ ভাছে 

টুমাদদের ভি ডেস্ট হাছে- হামার বাঁটায়াটের পঠ সব সময় 

খোলার! হাছে। 

মনিবেগম । যাতায়াত তো! অনেকদিন থেকেই করছ- টাকাও খেয়েছে 

বিস্তর । কাজ তে কিছু দেখি না। 

পিত্রস্। ব্ড্ডা কড়া হাঁদমি হাছে। হাজার টাকা নজর ডিলে একট 

বাটু কহিল। 

মনিবধেগম । হাজার টাকা নজর লইয়া কি বাত কহিল? 

পিজ্রল্। লাখো রূপেকা হানে! 

মনিবেগম । লাখে! রুপের আনে। !-লাখো রূপেয়ার জড়োরা গয়নাই 

তো দিয়েছি। 

পিক্রস। গুরগিন বোলে ও টাহার বিবির হইয়াছে--টাহার কি হইল ? 
মনিবেগম । বেশ তো দুর্গ জয় হ+লেই দেবো! । এই শেঠজী জামিন 

থাকবেন । তা” হলেই তো হবে? 
রি ক 
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রায়ছূর্লভ। ছৃর্গী! ছুর্গী! 

জগৎশেঠ । তা থাকবো । দেখাই যাক না গুর গিন খা বেইমানি 

কঃরে কিকরেন। কি বলেন বান্গ৷ রাভবলভ ? পরীক্ষা--একটা 

পরীক্ষা 1..." আমরা তাহলে আনি 

পিদ্রস্। ভামি ভি ভাইকে পরখ করিয়। ডেখিয়েছে__বুঝিলে 

শেঠভী? 

রাঁজবল্লভ । নবাব উদয়নীলীর ছুর্গে মীছেন তো 1 

পিন্রম্। মুঙ্গেরে হাছেন বলুন । 

জগৎশেঠ ) 

বাঁয়দুর্লভ সর্বনাশ ! উদয়নালায় আসেন নি? 

রা 
পিদ্রস্। ভামি কাল ছুর্গের বাহিরে হাঁসিয়ংছে । টার পরে কি 

হইয়!ছে হামি ভানে না। 

জগৎশেঠ। তবে যে শুনেছি কাঁল রাতে নবাঁৰ উদ্গনালীয় এুসছেন ! 

রাঁজবল্লভ | সঠিক ভেনে ফেরাই ভালো 

জগৎশেঠ। বাল-বাচ্চা সব যুগেরেঃ না ফিবে উপায় পি? 

পিদ্রস্। টাহলে শেঠঞী হাপনি জামিন রঠিল? 

জগৎশেঠ | (মনিবেগম প্রভৃতির মুখের দিকে চাতিঘা ) তা খাক্চি । 

পিদ্রস্। লিখিয়! ডিন। 

মীরজাফর । ভিতরে চল। চল সাহেব। 

্যাডাম্স।) [৮15 ০০৮০৮ 09 010 70076 170৩-পিক্ন্কে 

হাটুকা ইয়া রাখিলে গুরগিন সিঢা ঠাকিবে। 

পিক্রস। গুরগিনকে টোমরা জানে শা। জাগি টো ভাগি টাার 

বিধিকে হাটক করিয়। টাকে ভয় চরা হিতে পূৃঠ্িনে না। সে বাহ 

মন করিবে--টাহা। করিবেই। টাহার মনটাই হামি বডলাইটেছে ! 

৫৭ 
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এখন ডোনমনা হইয়াছে ।.*** বেগম সাছ্বো হামার 15টা 
নগড ডিবেন। হার এক ডঙ্গন বিলাটা সরাব। 

ফ্যাডাম্স। গুরগিন খা হামাদের কিরূপ সাহায্য করিটে পারে? 

ডুর্গে টো হাউর সব বহুট্ 970151 তাঁছে। 
পিদ্রস্। গুরগিন গোলগ্াজ জেনারেল হাছে । কামান নব ০এ ০৫ 

০৫061 তইয়া মেরামট হইটে যাঁইটে পারে। খ্ত্নীলগাঁজর! হাট 
গুটাইয়৷ বসিয়া ঠাঁকিটে পারে, কামানের মুখভি ঘুরিয়৷ যাইটে 

পারে। 

যাডাম্স্। 1306 ৮৮172081000 500655 €9 015 1016? ডুর্গে যাইবার 

পঠ পাঁইটেছে না! এক মা_স এখানে চুপ-চাঁপ বসিয়া! হাছে ! 

নজাফ খা একটা গুপ্ট পঠে হাপিয়! হামাদের সাঠে গরিল। যুদ্ধ 

করিয়! পলাইয়া যাঁয়-_-সে পঠটা কে বলিয়া! ডিবে--- 

পিদ্রস্্। মন হইলে সেটা হাঘি বলিয়া] ডিবে-_ 

জগৎশেঠ। আমাদের ফিরতে হবে যে! 

মীরজাফর । তাতে৷ বটেই ! আন্গুন_আস্মন। 
য্যডাম্স। ১০101551730 017 5০৪1 20770 ! 

সকলের শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান 

গভীর রাত্রি ইংরেজ-প্রহরী বন্দুক লইয়া 

পাহারা দিতেছে 

প্রথম ইং-প্রহরী । (তাহার সঙ্গীকে ) ৬১172025096 0705০ 015556 ? 

দ্বিতীয় ইং-গ্রহরী । 2-0১ 01090]. 2) 0136 15070105 ! 

উভয়ে হাহ তুলিল 

পথম | 4115 919০0 0049১777218, 51081] 06 001 518৮৩ 1 [75৩ 

১৪0 2. ০1521? 

৫৮ 
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দ্বিতীপ় । 45 [1020 5.5 700 16670065০00 956১ ] 2 

1200171555 ! 

প্রথম | 58 612 6০ ৮001 55205. 2 11253 2. 0590018, 

তাহার! সিগারেট ধর।ইয়। খাইতেছিল--এমন সময় নজাফ খ'। 

. পরিচালিত একদল নবাব-সৈনিক গুপ্ত তাবে আত্মপ্রকাশ 

করিল ও হাম! দিয়! অগ্রসর হইতে লাগিল 

প্রথম । ড/1715 $৮০ 216 10960111001061065 01০৮ 21511061007 0৬01৫ 

(170:6---51017 ৮170 2170 010001) 1 

ছিতীয়। 1. 05 110195১ ০৮০10 01)175--705815-5108]] 75 মেক 

80017, 

নঙগাফ খা? ইহাদের হঠাৎ গুলী করিল । উহার! ভূপতিত হইল । নজাফ খা! 

সসৈন্য ইংরেজ-শিবির লুট করিতে ছুটিল। চীৎকার গুলা ও আর্তনাদের 

শব্দে আকাশ-বাতাস ভারী হইয়া উঠিল । ক্ষণকাল পরেই নজাফ খ? 
সসৈম্ত শিবির হইতে লুষ্ঠিত জব্যা্দি বহন করিয়া বাহিরে 

আঁসিয়। রাঁত্রর অন্ধকারে অনৃষ্ত হইয়। গেল। গোজ। 
পিদ্রস্ কিন্ত আপাদমস্তক আবৃত ভইয়া তাহাদের 

অনুসরণ করিল । ইংরেজ সেনানায়কগণ 

একে একে ছুটিয়৷ আসিতে লাগিল 

ব্্যাডাম্ন। ড91015160 ! 

কার্ণাক | 45 11 10 076 511 1 

র্যাডাম্স্। 1175555 1 ১1017091275 ! 

নন্দকুমার ছুটিয়৷ আদিল 

নন্দকুমার | নবাবের শিবির লুট করেছে-_-নবাবের শিবির লুট করেছে! 
মীরজাফরের প্রবেশ 

মীরজাফর । উল্লুকরা আমার মুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে । 

কার্ণাক। হাবার ভিব-হাঁবাঁর ডিব--চিল্হাইবেন ন1। 
€ন 
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নন্দকুমার। (মীরজাফরকে ) বেগম সাচেব'* আছেন তো? 

মীরজাফর । নাঁ_না তিনি......আছেন। 

কার্ণাক। বীচাইলেন। মুকুট গেলে মুকুট মিলিবে--বেগম গেলে হাঁর, 
মিলিবেনা। 015107 ৪410১ 1 এক মাস হইয়া গেল-_ হামরা 

কেবল হা করিয়া! উডয়নাল! ভুগ ডেখিটেছি হার ডেশিটেছি হার 
কিছু করিয়া উঠিটে পারিটেছি না 11115 15 00165 017155918101৩1 

ব্যাডাম্স্। পঠ পাইটেছিনা ! কোন্ পঠে যাইব । এক চারে রাজমহল 
হিলস্ হার ঢারে 08118০51 সন্মুখে উডয়নাল! ; টাহার সেটু 

উহাডের। কোন পঠে যাইব ! 

অদূরে পাহাড়ের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাক উিয়। মনিবেগমের প্রবেশ 

মনিবেগম । পথের ভাবনা ভেবোনা সাহেব আর কিছুকাল চুপ ক+রে 

দাড়িয়ে থাকো । পথের সন্ধান এখন মিলবে। 

য়্যাডাম্স্। পঠের সন্ধান পাইলে রাট্রেই হামি 7:০০ কপিব। 

মীরজাফর । মনি ! আমর পথ পাবো এ তুমি কি বলছ? 
মনিবেগম । এই ইংরাজকে একদিন পথের সন্ধান তুনি দিয়েছিলে 

পলাশীতে। আজ দেব আরম উদয়নালায়। নজাঁফ খাঁর পিছে 

পিছে আমি লোক পাঠিয়েছি । সে পথ দেখে আসছে! পথ আমর! 

পাব ।'""পথ-..আমরা'*'পাব। (পাহাড়ের দ্রকে অন্গুলি নিদেশ 

করিয়।) এ দেখ-_ 

সাহেবগণ । 4 ৩ 177৮১ 10চ2755----02৮1205 1 

সকলে এই দিকে সবম্ময়ে তাকাইল | দেখা শেল আপাদমস্তক আচ্ছাদিত 

একটি মুঠি ধীরে ধীরে তাহাদের দ্রিকে নামিয়৷ আসিতেছে 

মনিবেগম । পথ আমরা--পাঁ বো পথ আমরাশীপাতিবে | 

নন্বকুমার। এ ঘর-ভেদী বিভীষণের দেশ। পথের ভাবনা আমর! 
ভাবি ন|। 

৮. জু 
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মতি কাছে আসিয়! ধাড়াইল। মুভিটি দুখাবরণ সরাইয়! ফেলেয়! হাত তুলিল 

সকলে। (সবিশ্বয়ে ) পিক্রন্ ! 

পিদ্রুস্। গুপ্ট-পঠের সন্ধান হামি পাইয়াছে- হণ্চকারে আ--লো--ক 

ডেখিয়াছে । 

য্যাডাম্স্। 1580 ১ 01/-17970 0১ 01 

পিদ্রন্। বেগম-সাচেবা হামার ফি? 

মনিবেগম । আমার হাতের এই শেব ভীরক-বলয় নাও । উদয়নাল! 

দখল কঃরিয়ে দিলে, পুরস্কার-আমার এই মুকুট ! 

পিক্রস্। হাপনি কিছু ভাঁবিবেন না--কিছু ভবিবেন না বেগম-সাহেব। ! 

হামরা এ ডেশে টাকা করিতে ভাসিয়াছে--টাকা পাইলে হাপনি 

যেমনটি বলিবেন_ হামরা টেমনটি করিব । হামার নাম 0০৪8 

70705 আছে-পঠ হামি বাট্লাইবেঃ নি উডভয়নালা ডুর্গে 

যাইটেছে। টোপ. ভাগলে--জানিবে, লাইন ক্রিয়ার হাছে- 
15710 01527 11 

১ 
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উদয়নীলা ছুর্গ 

আমোদ-উন্মন্ত সেনানায়কগণ সম্মুখে ন্কীগণ নৃত্য-গীত করিতেছে 

গীত 

সেতারের বিঞ্থিনি, নৃপুরের কিস্কিনী 
মঞ্জুল কিন্ধিনী 

ছন্দিত সুরে জাগি-_- 

মোরা গীতি সঙ্গিনী । 

মরমের নাচ-ঘরে 

প্রিয়তম খেল! করে 

ভালবাসা! বেচি-কিনি রঙে রঙে রঙ্গিনী 

দেয়াশিনী রজিনী । 

সৈয়দবান্দা। বহুত আঁচ্ছা--বাঁহোবা_বাহোবা--ওরে কেউ বা না 

কোম্পানীর শিবিরে চলে বা কয়েক বোতল বিলাতী সরাব চেয়ে 
আন-_-একবাঁর সকলে মুখট! বদলে নি । 

মুর্তাজা খা । দেবে কেন? 

সৈয়দবান্দা। তবে বর্জ করে আনে 

মুর্তাজা খা । কর্জ! উহ, তা-ও দেবে ন|। 

খানসামা! । পথ জানি না হুভুর-_- 

সৈয়দবান্দা। জাহান্নীমের পথ-_জানিস না উদ্নুক ? 

খানসামা । জানি হুজুর | 

৬২ 
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সৈয়দবান্দা। সেই পথ--যা। 

খানসামা । যাচ্ছি হুজুর! 
প্রস্থান 

মসিয়ে জেন্টিল। ইংরেজ বলিয়া ঠীকে--1300--30ো0৬--01 

3:581- ভিক্ষা! মাগিবে--ন! পাইলে, কর্জ করিবে_-কর্জ না পাইলে 
_-চুরি করিবে । 

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল 

নর্তকীগণের পুনরায় শতাগীত 

পিয়ালার সঙ্গীতে ঝরে রাঙা ঝরণা 
মধু-তন্ু-অগ্জলি বুক পেতে ধর না 
হৃদয়ের তাল গোনো 

কানে কানে কথা শোনে 

অধরের রীতি নীতি 

চিনি সখ। খুব চিনি-_- 
অধরকে খুব চিনি । 

উজীর খা! । দীড়াও, দাড়াও, আমার একটা কথা মনে পড়েছে । আমর! 

উদয়নণলায় রঃয়েছি--ছুগে না? 

মুর্তাজা খ! । হাসালে দেখছি-_মাঁত্া কিছু বেশী ভয়েছে- না? 

উজীর খা । আমার যেন কেবলি মনে হচ্ছে শ্বশুরবাড়ী এসেছি । 
সকলে হো৷ হে। করিয়া হাসিয়া উঠিল 

উ্লীর খ!। ঘুলিরে বাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ী যাবার কথ! ছিল--উদয়নাল। 

আসবার হুকুম হল। কোথার যে এলাম ঠিক বুঝতে পারছি না_ 

দুর ছাই__ 
গুরগিন খশার প্রবেশ 

গুরগিন খ|। ঠিক মাছে--হাঁজ ভাল করিয়। ফুর্টি চালাও--কোম্পানী 
৩ 
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এটদিন বসিয়া! হাছে কিছু করিটে পারিল নাকাল ামর! 

কোম্পানী আক্রমণ করিব । কাল হইটে লড়াই সুরু হইবে। হাঁজ 
ফুটিটা শেষ করিয়া ডাও । ( ম'সিয়ে জেন্টিলের প্রতি ) ৬/০ 1,7৬5 
0 90015 00710009110, 

মসিয়ে জেন্টিল | 11070 6) 010015. ভামাদের পিদ্রুম্ টোসাসব 

ুঁজিটেছিল--ইংরেজের খবর হানিয়াছে। 
গুরগিন খাঁ । ভাই হইয়া হামার শট, ভইয়াঁছে-উহ্বার কথ! হামার 

বল্িবে না। 

সৈয়দবান্দা। গুরগিন খা বেশ লোক--কাজের সময় কাঁজ__কাজ না 

থাকে স্ফৃতি কর--সরাব খাও- কোন মান। নেই। নজাফ খ 

বগেন্ সবর সময় তৈষেরি থাক- লড়াইয়ে এলে স্ফৃতি নেই-সরাব 

নেই । আমরা দো-টানার ভাসছি। বাক যতক্ষণ গুরশিন খার প্রতুত্থ 
'আছে-সরাব থাও-স্ফৃতি কর__কুছপরোয়া নেই। এই, দে 
টন্লুক। 

নকলের মছাপান 

মুর্তীজ! খা । নীম নজাঁফ “খঁ৮-বল্বেন সরাব খেও না-তবে নাম 

নিয়েছেন কেন “খা”! আঙ্গ থেকে আমরা ওকে বলব শুধু 

“নজা--ফ”। 

অনন্ত সেনানায়কগণ । নজা--ফ! নজা--ফ ! 

মসিয়ে জেন্টিল | 29271 1৯1081700115555 117 211081৩, 

গুরগিন খু । 10065 519 195 0720105 051 হামি ওসব বুঝে না 

হামি বুঝে--যষে একটি হাঘাত হানিবে-টাহাঁর উট্টরে হামি টাহার 
ধুপিটে ডুইটি আঘাট হাঁনিব! যাহার! হামাদের শর্করি-সামঠ্য পরীক্ষা 
করিটে ইচ্ছুক-_চেষ্টা করিয়া দেখিটে পারে। হামি বুঝে বুক 

৪ 
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কামান। হামার কামানের ভয়ে ইংরেজ এক মাঁস ভয়ে হইয়া 
বসিয়া হাঁছে। কাঁল ৭5০1 করিলে উহার! জাহাজ ভাসাইবে। 

গুরগিন খণ ও সসিয়ে ছেন্টিলের অন্যদিকে শমন 

মুর্তাজা খা ॥। এক মাঁস বসে আছি ইংরেজ একটা গুলী ছুড়ল না! 
উজীর । আঁমার বন্দুকটায় মরচে পড়ে” গেছে উঠছে না। 

সৈয়দবান্দা। পাহেবদের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে--ওদের কয়েকটা বাইজী 

পাঠিয়ে দিলে হ'ত । 
নেপথ্যে সোরগোল উঠিল 

সকলে । বাপার কি-ব্যাপার কি? 

থানসামা। নজখফ খা! ইংরেজ-শিবির লুঠ ক'রে কিরলেন। 

সকলে । বেঁচে থাক নজাফ খা_নজাফ খা জিন্দাবাদ !! 

সৈয়দবান্দা। সরাব এনেছে-_-সরাব? বিলাতী সরা? 
মুর্তাজ খা । শঙ্গাফ খা আন্বে সরাব ? 
সৈয়দবান্দা। কিছু নজাফ খার সঙ্গে বারা গিয়েছিল তাগাও কি নজাফ 

খা! তারা কি করল! 

মুতাজ! | । নজাফ খা বরবাদ !! 

উজীর খাঁ । নঙ্গাফ খা বরবাদ !! 

খোজা পিদ্রসের প্রবেশ 

পিজ্রস্। লেকেণঃ খোজ! পিডস জিগাঁবাড !! কি চিজ, হামডানী 

করিয়াছে একবার ডেখিয়ে নিন-- 

মু্ভাজা। খা । চিজ. তো আমাদের এখানেও আছে । সরাব আছে? 

জক্সাব ? 

পিভ্রুস্। সরাঁভ ভি হাছে-_জেনান! ভি হাছে+ টোমার ডিশী নাচওয়ালী 

এবার ছুট্টি কর। বিলাটি সরাবের সাঠে বিলাী নাচওয়ালীর ন15 

বুট হাচ্ছ! লাগিবে-_ 
€ ৫ 
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আরেনিয়ান-নর্তকী নাচ আরম্ভ করিল 

ইহার মধো গুরগিন খা! আসিল ; দে একদিকে বসিতেই পিদ্রুদ্ একটা 

বোতল ও গ্লাস লহয়! তাহার কাছে গিয়া ধাড়াইল 

পিক্রস্। 1719119 019)01 ! 

গুরগিন খা । 7০১ 1701501)56--09164955 1 ৬৬৪1 ০410000%/ ! 

পিভ্রস্্॥ (প্লাসে মদ ঢালিতে ঢাঁলিতে ) 1২191 চা 2153 026 

৮৮2 ৮10) ৬1000? 

গুরগিন খা । 10176 15701150591 50015 1 

পিক্রস্। 0৮ ৬10) 12015) 12৩5] ১৪0010৯৩ ? 

গুরগিন খা । ( হালিয়! ) 59151015191. 

মদ নিয়! খাইতে লাগিল 

পিদ্রমূ। এত টাব1 খাইয়া টুমি ডোনোমনো কেন কারটেছ? 

গুরগিন খা । টাঁকা ডিটেছে--খাইটেছি। কোম্পানীর টাকার জোর 

কমাইটেছি--ইহার নাম গুরগিন খার লড়াই । 

পিক্রম। ( মছ্য দ্রিয়।) আউর লাখ টাকা ভি ডিটে চায়। 

শুরগিন খা। ডেও! 

পিভ্রস্। কামের পর ভিবে। 

গুরগিন খা । কামভি পরে হইবে! 

পিদ্রস্। জগটুশেঠ জামিন হাছে-_-ডেখিয়' লও-_- 

জ্গৎশেঠের জামিন-নামাটা! দিল 

গুরগিন খা। এট! হামি রাখিয়া ডিলাম (পকেটে রাখিয়া) কাজে, 
লাগিবে। ইংরেজের মডটা ভারী কড়া আছে। 

পিদ্রস্। ইংরেজের সাটে কি লড়াই করিবে 1 ইংরেজের এক বোটল 
. মডেই কাট হইলে ! 

গত 
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গুরগিন খা । হাঃ হাঃ হাঃ--ডেও ! 

মদ গ্রহণ ও পান 

শিদ্রুম্। এটডুর হান হইয়। টুমি পিছাইয়া বাইবে--ঢম ভি হাছে, ঈশ্বর 
ভি হাছে! 

গুরগিন খাঁ । ডেখে ভাই, নবাবের নিমক খাইটেছি। 

পিদ্রস। কোম্পানীর মড থাইটেছ ! কোনটা ভামীহাছে? 

গুরগিন খা । ডেখ ভাই ! নবাব ভারী বিশ_ওয়াস কোরে ? 

পিদ্রলূ। বিশওয়াস করে টো উদ্ধার হইয়া গেলে। এটকাল যে 

নবাবের নকবি করিলে, টলব ছাড়া আর কি মিলিল? আর এখন 

ডেখ--মনিবেগম কেমন মনি ছড়াইটেছে-গুরগিন বলিয়া মনিবেগম 

তজ্ঞান ঠাছে ! 

গুরগিন খা। (মগ্যপান করিয়া ) মনিবেগম হাপাঁকে বুট খাঁটির কোরে। 

মুশিডাবাঁডে ও বন ন।চনেওয়ালি ছিল, উহ্ভাকে জানিটাম। হাজি 

ভ মনে রাখিয়াছে? 

পিদ্রম্। টবে হাস্ল বাট্টা টুমি কি বুঝিলে? (মগ দান ) হীরার এই 

হাংটীটা পর--ননিবেগম টোমাকে ভিযাছে। (আংটিটা গুরগিনের 

হতে পরাইয়া দিল ) ডেখ, কেমন মানাইর়]ছে- কেমন ঝকৃ-মক্ 

ঝকৃ-মক করিটেছে ! 

গুরগিন খ|।। মনিবেগম ডিয়াছে 1কি বণিষাছে? 
পিদ্রদ। কোম্পানী ডুর্গে ঢুকিবে ; টুমি গোলগডাঁজ-নৈন্ধ হাটে রাখিবে 

-লড়াই করিবে না। 

গুরগিন খা । ডেখে! ভাই, মন করিলে হামি এখনো নবাবটাকে খাড়া 

ব্াখটে পারে। 

পিল্রস্। মনিবেগমের আংটি হাটে পরিয়া আর টাহা পারে না! 
৭ 
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গুরগিন খা । ননিবেগমকে ভামি জানিটাম-_নাচনেওয়ালি ছিল, 

বেগম হইয়া! গেল-_ 

পিদ্রসূ। গজ মাপিয়া কাপড় বেচিটে-গুরগিন খা হয়! গেলে! ও 

বেগম হইয়াছে__টুমিও নবাব হইটে পার। হাঃ মনিবেগম 

বলিয়াছে-- হাঃ ভীমি ভি বলিটেছে ! 

গুরগিন খা! । নবাবটা হামার মুখের ডিকে চাহিয়া! আছে। 

পিক্রস্। শ্রী এক কঠা ট্রমি জানে ! 

গুরগিন খা । ডেশটা ডুবিষ্া যাইবে । 

পিদ্রন্। টাভাটে হামাডের কি হাছে? ভামরা আর্মেনিয়ান 
ভাছে! বাংগালী ভুইয়া! ঘণ্ড বাংলা না ত্বাথিটে পারে, হামরা 

রাখিয়া ভিব! এ কেমন কঠা হাছে? 

গুরগিন খা । ঠামার মাথাটা! গুগাইয়া যাইটেছে_ ইংরেজের মড ভারী 
কডা হাছে! 

মদপান করিতে লাগিল । পিদ্রস্ আনেনী-নাচওয়ালীদের ঠনিতে ডাকিল । 

নাচিতে নাচিতে তাহারা আগাইয়! 'মামিল_ সেনান।য়কগণ 

তাহাদের শিছু পিদ্ু টালতে ট:লঠে আসিতে লাগিল 

উ্ীর খার প্রবেশ 

উজীর খা। শ্বসশ্তরবাড়ী না হয়ে যায় না! সবই মিলে যাচ্ছে 

কেবল মিলছে 71 শ্বশুর---শাশুড়ী আর-_- 

সকলে। আর? 

উজীর খা । আমার গফুরের মা! 
সকলে হাসিয়। উঠিল 

গুরগিন খা । মনে হইলে হামি কি না পারে-সব পারে ! 

পিদ্রুস্ একটি আতানী-নর্তকীকে ইঙ্গিত করিল । পান-পাত্র তাহার 
এ হাতে দিল। নর্তকী নে পান-পাত্র গুরগিনের সামনে ধরিল 

“গুরগিন খা । (সেই নর্ভকীকে ) এই জানো? রাজাকে আমি উজজী-্র 
ছ৮ 
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করিটে পাত্রে--উজীরকে ফকির করিটে পারে--ফকিরকে রা-জা 

করিটে পারে। 

পিদ্রস্। নিজে রাঁজা হইটে পার না__ 

গুরগিন খা । পারি--সোভি পারি 1--(মযপান 3 হঠাৎ পিজ্রসের প্রতি 

ব্জকণে) এই উল্লুক। ট্ই মডে নিমক ডিয়াছিস্? নবাবের 

নি্পমক !-- 

পিদ্রম্। (মছ্য দিয়) হার এক ডফে টানিলেই নামিয়া যাইবে ! 
গুরগিন খাঁ । (পিদ্রসের চোঁখেশচোঁখে চাভিয়া মগা-পাত্র হাতে শিল। 

হঠাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিল ) 

পিন্স্। নামিহ গিয়াছে ? 

গুরগিন খা । গিয়াছে । আ! নবাবের নিমক নামিয়া গেল, নবাবের 

নিমক নামিয়। গেল। 

অভিভুতের মত বসিয়া পড়িল 

পিক্রস্। (উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করিয়া) কি রকম ফুর্টি টোমরা 

করিটেছ-_কেহ জানিটেছে না। কোম্পানীর লোকেরা ভাবিটেছে, 

টোমর1 নাকে টেল ডিয়া ঘুমাইত্ছে ! 5180৩ 1 একটা টোপ 

ডাগিয়া ডাও---উহ্ভাঁর। জানিয়া লউক, টোমরা সবাঁব খাইটেছ 1-- 

বিবির! নাঁচিটেছে। হামার ভাই চার ভামি গলাগলি ধরিয়া বসিয়া 

হাছে! বিশ ওয়ান না হয় ডেখিয়া বাক। 

শুরগিন বাদে সকলে । . তোপ দাগে! তোপ দাগো! 

গুরগিন খা । 91 ০1 10178610956 00 8 51006171705 

11] ০০09০ 1 টাগারা এখনি চলিয়] হাসিবে ! 

পিজ্রল্। ভাঃ ভাঃ হাঃ--ভাঁমার ভাই খোয়াব ডেখিটেছে! টোপ 
ডাগো ! টোপ ডাগেো! নাচোগাঁও-ফুর্টি চালাও । টোপ 

ডাগিবার ব্যবস্থা করিটে হামি নিজে ঘাইটেছে। প্রস্থান 
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শুরগিন খা । ৪11 1501091৬511 পিভ্রস্! পিত্রস্। 

কিন্তু একটি আম্ানী-নর্তকী নাচিবার ছলে 

তাহার পথরোধ করিল 

গুরগিন খা] । 17091921955 ! 17019516955 ! 

নেপথ্যে তোপধ্বনি__নৃতাগীত থামিয়।৷ গেল 

গুরগিন খা ছুটিয়া যাইতেছিল-__নানানী-নর্তকী তাহাকে 

ধ্রয়৷ বনাহল ও ঘন ঘন তাহাকে 

মদ জোগাইতে লাগিল 

গুরগিন খা । গেল! সব গেল। টোমর1 সবাই মিলিয়া ভামাকে 

ডুষমন করিলে! কর! (মগ্যপান ) 

ছুটিয়া নজাফ থার প্রবেশ 

নজাফ খী। তোপধ্বনি! কে এ তোপধ্বনি কগ্রল!--কেন এই 
তোপধবনি ৯৯০০০, 

নেপথ্যে ইংরেজের তোপধ্বনি। চীৎকার !--গোলমাল ।-_ 

“কোম্পানীর ফৌজ 1” 

“কোম্পানীর ফৌজ 1” 

“কোম্পানার ফৌজ |” 

নজাফ খা। কোম্পানীর ফৌজ! গুরগিন খা! গুরগিন খাঁ! 

কোম্পানীর ফৌন্জ আক্রমণ করেছে । কিন্তু পথ দেখাশে কে? 

পথ দেখালে কে! কেসে বেইমান! (গুরগিনকে ধাক্কা! দিয়া) 

গুরগিন! গুরগিন ! 

গুরাগন খা। টুমি কে হাছে? মনিবেগম! হামি ঠিক হাছে-. 
হাঁমি ঠিক হাছে-.টুমি হামাকে হাংটি দিয়াছে'""হারো লাখ টাকা 
ডেবে জগটুশেঠ জামিন হাছে। 

জামিন-নামাথানা বাহির করিল 

লী 
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নজাক খা। (জামিনন্নামা কাড়িয়া লইয়া! দেখিয়াই ) লাখ টাকার 
তুমি আমাদের সাঁতকোটি হিন্দু-মুসলমানের সৌনার-বাঙলার 
স্বাধীনতা বিক্রী করেছ! বেইমান! বিশ্বাসঘবাতক--( গুলী 

করিল ) নবাব নবাব, উদয়নালা হ”ল আমাদের দ্বিতীয় পলাশী-- 

ছুটিয়া বাহির হইয়। গেল ; চতুদ্দিক গইতে বিউখিল ও 

'&লীর আওয়াজ আরম্ত হঈউল 

গুরগিন খ।। বিশ্বাসঘাটক ! বেইমান! না-নাঁহামি বেইমান 

হোবে না! বিশ্বাঘঘাটক হোবে নাঃ নবাব ভামার মুখের ডিকে 

চাহিয়া হাছে-__ডেশট! ডরবিয়া যাইবে। নানা-না! বেইমান 

হানি হোবে না। 

উৎরেজ--সৈম্যকে দেওয়াল টপকাইয়। ঢুকিয়া পড়িতে দেখিয়া 

ঢ2]] 0 1 চে! পয হাত! 

ইংরেক্ সৈম্ভকে গুলী করিতে লাগিল 

র্যাডাম্স। 71151 

উৎরেজ সৈম্য গুরগিন খাঁকে গুঙ্গী করিয়। অন্যত্র ঢুটিল 

গুরগিন খ। | নবাব! নবাব! ভাঁমি বেইমান ছিলাম না--এ টোনার 

ডেশের মাটির ডোষ ! এ টোমার ডেশের মাটির ডোষ ! ভামি কি 

করিবে! ভাদি কিকরিবে! (মৃত্যু) 

৭১ 
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মুঙের ছুর্গ-প্রাসাদ 

ফতেমা বেগন 

গান 

মন কাঁদিয়ে কেবল কাদে রক্তমাখা! লাল-পলাশী 

সেই সিরাজের লাল-পলাশী, 
অন্ধকারে আজও সেথায় মৃত্যু-রাখাল বাজায় বাশী 

বাজায় ভাঁঙা-হাড়ের বাশী । 

প্রভাত-আলোয় ছদ্মবেশে রাত্রি সেথার নিতা এলে 

তন্দ্া-তানে ছন্দ তোলে শুনছে যত কবর-বাসী 

জ্যান্ত যত কবর-বাঁসী। 

সোনার পুরে উড়ছে ধুলো, 
জ্বলছে ধু ধ শ্মশান-চুলো, 

কঙ্কালে কে জীবন দেবে 

অশ্রদ্জলে ছুলিয়ে হাসি-_ 

দৃপ্ত প্রাণের মুক্ত হাসি ॥ 

মীরকাশিমের প্রবেশ 

মীরকাশিম । বেগম! বেগম! আজ আনন্দের দিন ! উৎসবের দিন! 

আজ তোমার কণ্ঠে এ করুণ সঙ্গীত কেন? 

৭২ 
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ফতেমা। এ গান আমি গাইতে চাইনি জনাব! অথচ এই গানই-_ 
কেন জানি না--আমার কে আসছে! 

মীরকাশিম । আমি জানি--আমি জানি-কেন ৬৭সে এই গান! কিন্ত 
এ গাঁন আজ আমর! গাইব না। আজ গাইতে হবে আনন্দের গান 
--উৎসবের গান। 

নেপথ্যে জয়-বাগ্য বাজিয়া উঠিল 

ফত্ডেমা!। জয়-বাছ্য বাঁভছে! উদয়নণলার তবে আমাদের জয় ভ?য়েছে ! 

প্রভূ! স্বামী! ঈশ্বর! 
মীরকাশিম | জয়ের সংবাদে নয় প্রিয়া! জরের আশাতে, আমারি' 

আদেশে বাজছে জয়-বাছ্য ! 

কতেমা। আশা 1.*" 

মীরকাশিম। হ্যা আশা! মাযের পক্ষে যা সম্ভব উদয়নালায় আমি 

তা করেছি । ছুর্ভেচ্চ ছুর্গ--অগণিত সৈম্ত- _অপন্্যাঞ্ধ অন্ত্র-শস্ত্র_ 

পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় সৈন্ত ! 

ফতেনা। পলাশীতেও তাই ছিল জনাব ! 

মীরকণশিম | ঠিক ঝলেছ ফতেমা, পলাশীতেও তা ছিল। সিরাজের 

পর্ধাজয় ছিল অসম্ভব--জয় ছিল অনিবার্ধ্য-_-অথচ পরাজয়ই ৬,ল! 

-- আমাদের বেইমানিতে অসম্ভবও ভ'ল সম্ভব! আজও ঘাঁদ পরাজর 

তয়্--একমাত্র বেইমানিতেই হবে। 

ফতেমা। কিন্তু দেশের কি আজও শিক্ষা হয়নি? পলাশর পরাজয়ের 

পর ছুদীঘ ছয়টি বংসর কেটে গেছে-সে পরাজয়ের অর্থ দেশবাসী 

আজে] কি মসে-মমে উপলব্ধি করেনি ? বিদেশ বণিকদের ভাতে 

মানদণ্ডের বদলে আজ রাজদগ্ড চলে যেতে বসেছে ধাদের আছ 

বিচার হওয়ার কথা তাঁরাই আক্ত আমাদের বিচাহ করতে বসেছে 

এর অর্থ কিঃ দেশবাসী আজো কি ত। বুঝতে পারছে না? 
৪৩ 
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মীরকাশিন। না, পারছে না। তাষদ্দি করত তবে আবার তারা 

আমার বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সাহাধ্য করছে কেন? 
ফতেমা। তার! কি জানে নাঃ কোম্পানীর সঙ্গে তোমার বিরোধ শুধু 

দেশের জন্তঃ দেশবাসীর জন্য ? | 
মীরকাশিম। তার! জেনেও কিছু জানে ন।- বুঝেও কিছু বোঝে না, 

তার! জানে শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ )দেশের বাণিজা যাক__ 
শিল্প যাক__তাদের নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষা হলেই তারা সুখী; তারা 

দেশ বোঝে না দেখ চায় না! বেইমান-- স্বার্থপর ! 

ফতেমা। এই বেইমানদের কি শেন নেই ! এদের কি ধ্বংস নেই? 

মীরকাশিম । সেই উদ্দেশ্টেই আজ আমার এই উৎ্সব। আজ প্রভাতে 

নখাব-পৈন্ত ইংরেজকে আক্রমণ করবে আদেশ দিয়েছি । প্রতি 

মুহূর্তে আমি জয়বাতা প্রতীক্ষা কণরছি। শুধু তাই নয়--জয়োৎ- 

সবের ব্যবস্থ। পরস্ত ক'পেছি। বেইমানরা মুখে আমার জয়ধব নিও 

কঠরছে- কিন্তু অন্তরালে 'আমার পরাজয়ের আয়োজনও করছে! 

আজ তাদেরি জন্য আমার এই উত্সব! কাল প্রাসাদে আমি 

আত্মগোপন কঃরে থেকে রটনা ক'রে দিয়েছিলান £ আমি উদর়নালা 

হুর্গ পরিদর্শন করতে গিয়েছি । সঙ্গে সঙ্গে এ জগৎশেঠ, এ রায়- 

ছরলভ, এ রাজক্লভ--নিশ্চিন্তননে ইংরেজ-শিবিরে গিয়ে উপস্থিত ! 

আজ প্রত্যুষে অতি গোপনে তারা মুঙগেরে প্রত্যাবর্তন কঃরেছে। 
তাদের প্রত্যেককে আমি নিমন্ত্রণ করেছি আমার এই উৎসবে! 

আজ যদি উদয়নালায় আমাদের পরাজয় হয়--তাঞহলে এইখানেই 

বাংলার এই সেরা বেইমানদের--ধবংস ক'রে- আমরা আলিঙন 

করব মৃত্যু'*'হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু !-*" 

ফতেমা। মুত্যুতে তে৷ প্রায়শ্চিত্ত হবে নাঃ প্রিগ্তম! “পপাণার প্রায়শ্চিন্ত” 

তামার প্রতিজ্ঞা। আমাদেরই পাপে যর্দি স্বাধীনতা যায়-_ 

৭5 
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আমাদের গ্রহণ করতে হবে পরাধীনতা দূর করবার সাঁধন1--মৃত্যুর 

শেষ দিন পর্যন্ত সেই হবে আমাদের সাধনা--সেই হবে আমাদের 

“পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ।-যদি পার সে-সাঁধন! গ্রহণ করবার পৃবে 
নিমূল কর বেইমানদের__নিমূল কর বাংলার মীরঞ্জাফরদের-_ 

মীরকাশিম। এ তার! আসছে-_ভুমি অন্তরালে অবস্থান কর; স্বাধীনত। 

রক্ষার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়__-পরাধীনতা দূর করবার সাধন! নিয়েই 
যাব ভারতের গ্রামে শ্রামে_-ঘরে ঘরে,_-কিন্ত স্বাধীন দেশের চেয়ে 

পরাধীন দেশে যারা হবে ভীষণতর ছুষমন-_স্বাধীনতার এই 

সমাধিতে সেই বেইমানদের ধ্বংস ক”রে তবে আমরা বাব। 
ফতেমার প্রস্থান 

উতৎসব-বাস্ত বাজিয়! উঠিল-_জগৎশেঠ প্রন্তি আমীর ওমরাহগণ প্রবেশ করিলেন । 

মীরকাশিম হধোৎফুল্ল আননে সাহাদের সহিত অভিনন্দন-বিনিময় করিলেন । 

রায়ছুর্লভ। জনাব! হঠাৎ এই উৎসব? 

মীরকাশিম। বলুন তো কেন? 
জগৎশেঠ । নিশ্চয়ই আমাদের জয় হ»যেছে। উদ্যনালাঁয় ইংরেজদের 

আমরা বোধ হয় সবংশে নিধন করেছি ! 

রাঁজবললভ | মীরজাফরকে বধ করা 5ঃয়েছে তো? 

সীরকাখিম। হাঃ হাঃ হাঃ__আপনি কি বলেনঃ মীর্জাইরাজ খা ? 

মীর্জইরাজ খা । বদি তাকে বধ করা না হষে থাকে? এর আদেশটি 

আমার দিনঃ জনাব। কাটোরা আর গিগগিয়ার যুদ্ধে পরাজিত 

হ'য়ে, উদয়নালায় তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম জনাব আমার 

সে স্যোগ দেন নি-আমার জীবনে যে কি জ্ঞালাঃ তা কি বলব, 

জনাব ! 

মীরকাঁশিম । শান্ত হন- শান্ত হন। আপনি কি বলেন সৈয়দমহম্মদ খা! ? 

সৈয়দমহন্মদ খাঁ । উদয়নালায় আমাদের জয় না হয়ে যায় কোথায়! 
৭৫ 



চতুর্থ অক্ক মীরকাশিম প্রথম দৃশ্ত 

তকী খা জীবিত থাকলে অবশ্য, আমার সন্দেহ ছিল। এ 

কাটোয়াতেই আমি ইংরেজ নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতাম, 

পারলাম না শুধু তকী খার-_হঠকাঁরিতায়। যত বলি, সব ইংরেজ 
আস্থক, এক সঙ্গে মারব--শুনল না! বাক্--ছ+ একট! ইংরেজ 

বেঁচেছে" না সবংশে ? 

রায়ছুর্লভ। মীরজাফরের কী হয়েছে? বধ করা হয়েছে তো? শত্রুর 

শেষ রাখতে নেই--শক্রর শেষ রাখতে নেই ! 

মীরকাশিম । উদয়নালায় ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস--মনিবেগম 
বন্দিনী--মীরজাফর বধ****** 

নবাবের প্রতি কথায় জগৎশেঠদের মুখ-চোখের পরিবর্তিত ভাঁব 

দেখিয়া নবাব কৌতুক অনতব করিতে লাখিলেন. 

মীরকাশিম। (ক্ষণেক থামিয়া ইহাদের অনুচ্চারিত আর্তনাদ উপভোগ 

করবার পরে বলিলেন ) এই শুভ সংবাদ--পাবেো এই আশায়__-আজ 

এই উৎসব 1"..উৎসব! উৎসব! 

জগৎশেঠের মুখ-চোখ উচ্ছল হইয়া উঠিল 

সকলে । নিশ্চয! নিশ্চয় ! 

মীরকাশিম। আজ প্রভাতে বুদ্ধ সুক্ষ হঃয়েছে। এখনো জয়বার্ত 

আঁসছে না কেন শেঠজী? 

জগৎশেঠ । না এলেও এল ঝলে!” 

বাঁয়ুলভ । ধ'রে নিন্--এসেছে। 

রাজবললভ। তানয় তেকি। 

সৈয়দমহম্মদ | তক্ী খা বদি বেচে থাকতো আমার সন্দেহ ছিল। 

মীর্জইরাজ খা । যদি বধনা হ'য়ে থাকেঃ তাকে গুলী করবার ভাঁরটা 

আমার দিন জনাব ! 
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মীরকাশিম। আমার মনে হচ্ছে, কী কাঁজ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে 

থেকে । সন্ধি করলে কেমন হয় ?-- 

সকলে। তা--তা-- 

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল 

মীরকাশিম। (জগৎশেঠ, রায়তর্লভ ও বাজবল্লভকে ) আপনারা নৌকা- 

যোগে উদয়নালায় ইংরেজ-শিবিরে-__- 

তিনজনেই চমকাইয়। উঠিলেন 

একবার যাবেন? 

ইহার! ঠাক ছাড়িয়! বাচিলেন 

জগৎশেঠ । নাজনাব! কোন আবশ্যক নেই। 

রায়ছুরলভ। উংরেজ-শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে বাওয়ার অপমানের 

চেয়ে, আনাদের--আর যে-কোন শান্তি দিতে চান, দিন | 

রাজবল্লভ ॥। সেখানে মীরজাফর রায়েছে। সে আনার মুখের দিকে 

চেয়ে যে-হাসি হামবে তা সইতে পারব না জনাব। 

মীর্জাইরাজ খা! । দেশটাকে ডোবাতে পারব না জনাব । 

জগৎশেঠ। এ যুদ্ধে আমাদের জন্ব অনিবার্ধ। গুরগিন খা রয়েছে-- 

মসিয়ে জেন্টিল-_-ইংরেজ যাবে কোথায় ? 
মীরকাশিম। বেশ! তবে সকলে ম্ব স্ব স্থানে উপবেশন করুন, উৎসব 

আরম হোক । 

নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনৈত্সরগ্ত হইল 

সমরুর প্রবেশ 

সমরু। নবাব-_জরুরি খবর হাছে-_ 

মীরকাশিম। কি সংবাদ সমরু ?*-* 

সমরু। হামি যটধার কহিটেছে, ভুষমনডের শেষ করিয়া ডি--নবাৰ 
কান দিটেছেন না-_-এবার টাহাদের কাণ্ড দেখুন। 

জগ্গৎশেঠ প্রভৃতি চম্কাইর! উঠিল ; তাহাদের পরম উদ্বেগ 
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মীরকাশিম। তুমি কাদের কথা ঝল্ছ সমর ! 

সমর | মুঙলেরের ইংরেজ-লোক। 

মীরকাশিম । তার! তো নজরবন্দী র”য়েছে। 

সমর । চাঁকর খাঁনমামাডের ডিয়া টাহাঁর। গোলা-গুশী-বগঞুক জোগাড় 
করিটেছে-_ঘুষ দিয়া প্রহরীডের হাট করিয়াছে-_ 

মীরকাশিম। হু'! এখানেও উৎকোচ! উদয়নালার সংবাদ কিছু 
পেয়েছ সমর ? 

সমরু । না জনাব! 

মীরকাঁশিম । তা হলে_-মমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা ক*রতে 
হবে। এখানকার সব গ্রস্ত? 

সমর । সবই টেয়ার জনাব। 

মীরকাশিম । তুমি আমার আদেশের অপেক্ষায় থাক! 

সমরুর প্রস্থান 

নবাব রাজ রাজবল্ভের নিকট অগ্রনর হইলেন 

ব্লাজ। বলা বল্পভ চঞ্চল হইয়। উঠিলেন 

রাজবললভ। মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি । 

মীরকাশিম ৷ রাজা-সাহেব+ দেশপ্রেম সবে আপনার বুকে সাড়া 

দিয়েছে । তাই এ বুকে আন ভ্রত-স্পন্দন, দুরু দুরু কম্পন। 

জগৎশেঠ | উদয়নালার খবর এখনো আসেনি জনাব? 

মীরকাশম। উদ্য়নালার খবরের অপেক্ষাই করছি শেঠজী! কি খবর 

আসবে বলুন তো? 

জগতৎশেঠ । আপনার বিজয়-বার্ত। ? 

মীরকাশিম। তা হলে আজ সারারাত এই গঙ্গার বুকে চগ্ল্বে 

আমাদের নৌ-বিহার । 

প্ 
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রাক্রহুলভ । কি প্রবল স্রোত এখানকার গঙ্গায় 1.**... 

মীরকাশিম । গা যখন ভাসিয়েই দিয়েছি, তখন শ্লোতে আর ভয় কি 

রাকা1-সাহেব! 

রাজবল্লভ। বুরুজের নীচে*"গঙ্গ। গর্ভে প্রকাণ্ড একটা ঘৃণি-_ 

মীরকাশিম। রাঁজা রাজবল্লভ ! বুরুজে দাড়িয়ে ঘুনি দেখে শিউরে, 

উঠলেন! আর আমি কতবার দেখেছি আরোঁহী-সমেত কত নৌকা 
& ঘুণির বেইমানিতে পড়ে” অতলে তলিয়ে গেছে ।*---উদয়নালায় 

যদি পরাজয় হয়--- 

বাজবল্লভ। তা হলেকি জনাব? 

মীরকাঁশিম । বলুন তো! রাজা বাঁজবল্লভ, বলুন তো শেঠজি, বলুন তো 

রাজা বায়ছুলভিৎ উদয়নালায় পরাজয় হলে আমরা কি করবো? 

( সকলে চুপ করিয়া রহিল ) কেউ বলতে পাঁরছেন না! উদয়নালাঁয় 
পরাজয় হলেও আমর! নৌবিহার ক*রবো__ 

জগৎশেঠ ৷ কিন্ত বুরুজের নীচেকার গঙ্গায় ওই ঘুণি-__? 
মীরকাশিম। উৎসবে বখন মন মেতে উঠবে তখন গঙ্গার জলের এ 

ঘৃণির ভয়ে কে তীরে বসে থাকবে! উৎসব! উত্সব! 'আবার 

সুরু হোক--নাচের উৎসব, গানের উ ৎ স ব!*****, 

নেপথ্যে আমন্ন ধ্বংসের আগমনী বাদ্য যেন বাজিতে লাগিল 

রাজবললভ | জনাব! জনাব! 

মীরকাশিম ভাহার কাছে আনায় গেলেন 

মীরকাশিম । একি ! রাজা রাজব্লভ ! আপনার কপালে ঘাম কেন? 

রাজব্লভ। ওই বাজনা বন্ধ করতে আদেশ দিনঃ জনাব । আমি 

উৎসব সইতে পাবছি না। 

রায়ছুর্লভ । জনাব, উদয়নালার সংবাদের জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে 
পরি 
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রাম্েছি! উত্স আমাদের ভালো লাগছে না--উতৎ্দব বন্ধ করুন 

জনাব |-- 

মীরকাশিম। আপন।রা ঝ্ল্হেন কি রাজা? উদননালার বিজরবাত। 
আনি যেন স্পষ্ট শুন্তে পাচ্ছি। তাই তো আমার মন আজ উতপবের 
আনন্দে মেতে উঠেছে । আপনারা মিছে চঞ্চল হবেন না। উত্পব। 

উত্লব 1 হাঃ হাঃ হাঃ আজ নিশ্চিন্ত উৎসব-****" 

চন্য দিকে চলিয়! গেলেন 

রায়ছুর্লন। ( মীরকাশিমকে দেখাইয়া! ) মাথা খারাপ হে গেল 
নাকি! 

রাঁজবল্লভ। আমার ভর হচ্ছে রাপ্মহূর্লভ। ওর ওই ভাসি, ওর ওই 
পরিহাস মামার ভাল লাগছে নাঃ মনে ভচ্ছেঃ ওর মনের কোণে 

বেন রয়েছে কোন গুঢ় অভিসন্ধি। 

জগহশেঠ । রাজা রাজবল্লিভ, রাজা রারহুর্লভ দীর্ঘকাল আমরা এক সঙ্গে 

রয়েছি, বন্ধত্ব আমাদেব আজও অটুট । যদি বিপদ কিছু হয়, 
আমাকে ত্যাগ করবেন নাস" 

মার্জাইরাজ। শর আবার আসছে এই দিকে ! 
মীরকাশিম। ই আপনাদেরও জিজ্ঞাসা করি--আপনারা বলুন তো! 

বলুন তো, উদর়নালায়ু যদি আমাদের পরাজয় হয়ঃ তাহলে আমরা 

কি করব! 

নকলে মহাবিপর্দে পড়িলেন। মীরকাশিম তাহাদের উত্তরের 

জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিলেন 

বল্্তে পারছেন না? ব'ল্তে পারছেন ন? তা হ'লেও আম? 

উৎসব করব-। 
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জগৎখশেঠ । তা হ'লেও আমর! উৎসব করব? 

নীরকাশিম । হা শেঠন্জী! গঙ্গায় নৌ-বিহার ! ওই দূরে চেষ্ষে দেখুন-_ 

এ দূরে একখানা কালো মেঘ! এ মেঘ বড় হয়ে সার! আকাশ 
ছেয়ে ফেলবে ; এর মেঘের রূপ দেখে গঙ্গা ফুলে” ফুলে? ছুলে উঠবে ॥ 

সেই রূপ দেখে মেঘ গলে বাঝে জল হবে, ঝড় হবে। সেই জলে 

ঝড়ে, ফুলে ওঠ গঙ্গার বুকে, আধারে, শিকষ কালো আধারে আজ 

হবে--নৌ-বিহার! জীবনের পরম উৎসব--! চরম উৎসব! 

হা: হাসা" 

সকলে। জনাব! জনাব! 

নঙগগাফ খ প্রবেশ করিলেন 

নজাফ খা । জনাব! সর্বনাশ ইঃয়েছে ! আমাদে র শেষ প্রয়াসও-- 

মারকাশ্ম আড়ষ্ট হইয়া! হাহার দিকে চাহিয়! রহিলেন ; 

তাহার পর কহিলেন 

মীরকাশিম | শেষ প্রয়াসও বার্থ হয়েছে? 

নঙাফ খা। গুরগিন খা বেইমানি করে উদয়নালা ইংরেজের হাতে 

তুলে” দিযেছে। 

মীরকাশিম । গুরগিন ! অবশেষে গুরগিন !--- 

নজাফা খা । লক্ষ টাকার বিনিময়ে ! 

মীরকাশিম। মাত্র লক্ষ টাকার বিনিময়ে ! 

নজীফ খাঁ । এই শেঠজীই তাহার জামিন! 

জামিন-নাস! দেখাহল 

মীরকাশিম | শেঠজী".. 

ভ 
85 জনাব, আমরা এর কিছুই জানি না'** 
ব্ায়ছুর্লভ 

গু ৮৯ 
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মীরকাশিম। নাঃ না, আপনার! কিছুই জানেন না." মেঘে-মেঘে 
আকাশ ছেয়ে গেছে, এ শুনুন তার ডমরু-ধ্বনি, প্রস্তুত হোন, 

আপনারা উৎসবের জন্ত প্রস্তত হোন, অন্ধকারে গঙ্গার বুকে নৌ- 
বিহার! প্রস্তত হোন, আপনারা প্রস্তত হোন'""সমরু. "সমর 

হাংস্্হাঃ হাঃ 

বিদ্যুৎ, ডমরূ, প্রলয়বাদ্য, নবাবের অটহান্ত । সদলবলে সমর 

আসমিয়। বেইমানদের বধ করিল । নবাবের অট্হাস্তের 

মধো যবনিক। পড়িল 



গরম অন্ধ 
প্রথম দৃশ্য 

দিল্লীর জুম্মা মলজিদ 

স্থবিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীর নিয়স্থ প্রাঙ্গণ 

ফতেমাবেগম ও নজাফ খাঁর প্রবেশ 

ফতেমা | পেলে? 

নজাফ খ|। নামা! 

ফতেমা। এখানেও নেই-__ 
নজাফ খা । তাহলে গেলেন কোণায় ! ৃ 

ফতেমা। বাদশার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে না দেওয়ায় আজ 

এখানে যথন বাদশা নামাজ পড়তে আঁস্বেন তখন পথে দাড়িয়ে 

থাকবেন আমায় বলেছিলেন । 

নজাফ খ।। আমারও তা বলেছিলেন। আমি তখনি নিষেধ 

করেছিলাম । 
ফতেমা। আমিও নিষেধ কঃরেছিলাম। চারদিকে শক্র! চাঁরপিকে 

কোম্পানীর গুপ্তচর ! 
নজাক খা। «ধরিয়ে দ্রিলে লক্ষ টাকা” কোম্পানীর সেই ইন্তাহার 

দেখলাম এখানেও বিলি হয়েছে । 

ফতেমা। আমাদের দিল্লীতে আসা একেবারেই উচিত হবনি। 

নঙাফ খা! । বাদশার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন, আমার 

এখন মনে হচ্ছে বাদশাই ওকে ধরিয়ে দেবেন। 
৮৯০ 
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ফতেমা ॥। বলেন, বাদশা ওর দোক্ত-_ 

নজাক খা। চুপ! মনেভচ্ছে কেউ কেউ আমাদের লক্ষ্য ক'রছে। 
আমরা ওদিকটা দেখে আলি-- 

ফতেম। সহ প্রস্থান 

উ্ীর মাজাদউদ্দোল্যা। ও কর্ণেল কামিংসের চর আভাউল্যা খর প্রবেশ । 

তাহার! একধারে সরিয়া আসিয়। কথোপকথন 

করিতে লাগিলেন 

আতাউল্যা। আর কতক্ষণ এখানে বিলম্ব হবে জনাব ? 

নাজ।দউদ্দৌল্যা। নামাজের পরই ঘাস । 
আতাউল । কিন্ত মামার বে দেরী হঃয়ে যাচ্ছে। কর্ণেল কামিংস 

চটে যাবেন । "আপনার উত্তর নিয়ে আমার আজই সন্ধ্যায় 

ফিরবার কথা । 

মাঁজাদউদন্দোলা। । এত বাস্ত কেন? 

আভাউলা।। উদ্য়নালা যুদ্ধেগ পর ন্মাজ কত বৎসর পার হয়ে গেল-- 
আজে ইংরেজ মীরকাশিমকে ধরতে পারল না-_মুঙেরে পানা 

ইংরেজ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারল না? ইংরেজের চক্ষে ধুলো 

দিয়ে মীরকাশিম বাঙলা ছেড়ে পালিষে গেল__-অগচ কেউ তা জানল 

নী-_বিলেতের সাছেবরা পধ্যন্ত ক্ষেপে উঠেছেন ! 

মাঁজাদউদ্দৌল্যা । ক্ষেপে উঠেই বা করছেন কি ! আমি চিঠি দিয়েছিলাম 
বলেই না আজ তারা জানতে পেরেছেন মীরকাশিক এখানে ! 

আতাউল । সেতো বটেই। আপনার মত লোক দেশে আছে 
বলেই না ইংরেজদের ভরসা । তার! আপনারই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে রয়েছেন। 

মাজাদউন্দৌল্যা। আমার উপর নির্ভর করে রয়েছেন বলবেন না। 
তার বাদশার ওপর নির্ভর ক'রেছেন বলুন। তার কাছে পর পর 

ছু+খানা আন্রি পেশ ক'রেছেন। 
৮৪ 
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আতাউল্যা। মীরকাশিম বাদশার প্রাপ্য স্ুবে-বাংলার বাঁজন্ব 

নিয়ে পালিয়েছে, বাদশ। তাকে ধরুন--অপহৃত রাজন্ব উদ্ধার 

করুন ।-- 

মাজাদউদ্দৌল্যা। বাদশা কি বলেন জানেন? 
আতাউল্যা। কি? 

মাজাদউন্দৌল্যা । বাদশা বলেন তিনি বখন পাটনায় অর্থহান হয়ে 
প”ড়েছিলেনঃ তখন মীরকাশিম তাকে বহু কর্থ দিয়ে সাহাধ্য 

ক+রেছিল। জীবনে ভার খণ শোধ কণ্রতে পারবেন না 
আতাউল্যা। কোম্পাী বলে, বাদশা যদি কোন প্রকারে মীরকাঁশিমকে 

বন্দী করে ইংরেজ-্করে সমর্পণ করেন ইংরেজ জাতি তার কাছে 

চিরবাধিত থাকবে। 

মাজাদউন্দৌল্যা। এর উত্তরে বাদশার কি উত্তর শুনবেন? 

আতাউল্যা। কি জনাব? 

মাঞ্জাদউদ্দোল্য/। মীরকাশিম বাদশার ্বজাতি-হ্বধর্মী। বিদেশী 

বিধর্মীর হাতে তাকে ধরিয়ে দেবেন এমন নরাঁধম বাদশা] নন্। 

আভতাউল্যা। কিল এতে ইংরেজের বিরুদ্ধাচররণ করা ভচ্ছে নাকি? 
মাজাদউদ্দোল্যা । উদয়নালায় হেরে গিয়ে মীরকাশিম যখন অব্যোধ্যার 

নবাব সুজাউদ্দৌল্যার আশ্রয়ে ছিল-_ইংরেজেরা ঠিক এইরূপ 'আদ্ধিই 
স্থজাউন্দৌল্যার কাছেও পেশ করেছিল। কিন্ত স্থু্জাউদ্দোলা কি 

ক্রল। 

আভাউল্যা। মীরকাশিমের ধনরত্ লুট কারে দিয়ে শীগ্কাশিমকে 

তাড়িয়ে দিল। 

মাজাদউদ্দৌল্যা | কিন্ত ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয় নি তো? এর 

কারণ আর কিছুই নয়, মীরকাঁশিম স্ুজাউদ্দৌল্যার দ্বধ্মী। 

মীরকাশিম যদি একবার কোনমতে বাদশার সঙ্গে দেখা করতে 

৮৫ 
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পারে-_বাঁদশী] তাঁকে আশ্রয় দবেন_ইংরেজের হাতে কিছুতেই 
সমর্পণ করবেন না--ইংরেজের শক্রতর ভয়েও না! 

আভাউল্যা। তালে উপায়? আপশি জানিয়েছেন মীরকাশিম 
দিল্লীতেই রঃয়েছে ! 

মাঁজাঁদউদ্দৌল্য। | হ্্যা। দিল্লীতেই দে এসেছে । এসেই বাঁদশার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়- কিন্তু আমি তাকে 

সাক্ষাৎ ক'রতে দিই নি--বাদশাকে জানতেও দিই নি যে সে 

এসেছে। 

আতীউল্যা। আঁপনি নায়েব ভজীর বলেই এটুকু সম্ভব হ,য়েছে। 

দয়! করে এইবার ওকে ধরিয়ে দিন-_ 

মাজাদউদ্দৌল্যা | কাজটা যত সোঁজা মনে করছেন, তা নয়। 
আতাউল্যা। আমরা সংবাদ পেয়েছি ওর সঙ্গে যে তিন হাজার লোক 

কয়েকমাস আগেও ছিল, এখন তা নেই--সবাই ক্রমে ক্রমে খসে 

পড়েছে! 
মাজাদউদ্দৌল্যা। তারা ওর যা ছিল সব লুটে পালিয়েছে । এখন 

সঙ্গে আছে শুধু বেগম» আর আছে ছু*চারজন বিশ্বস্ত অনুচর। 

আতাউল্যা । তবে ওকে ধরতে আর অসুবিধা কি? 

মাজাদউদ্দৌলযা।। বদি বাঁদশ! জানেন, কারো রক্ষা থাকবে না। 

আতাউল্যা। যাতে বাদশা! না! জানেন এই ভাবে ধরিয়ে দিন-- 

মাজাদউদ্দৌল্যা | মুঞ্জুরি পৌষাঁবে না। 
আতাউল্া৷া। কেন! কেন! লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণাই আছে। 

তছুপরিঃ ইংরেজের খেতাৰ-_মোট! বেতনে চাকুরী-_ষ! চান পাঁবেন__ 

মাজাদউদ্দৌল্যা । ওট! অশ্রিম চাই এবং গোপনে । 

আতাউল্যা ॥। বেশ, তাই হবে। একবার মীরফাশিমকে দেখে যেতে 

পাই না? 
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মাজাদউন্দৌল্যা!। সেইজগ্ই আপনাকে এখানে এনেছি। 
আভাউল্যা । মীরকাশিম তবে এখানে-_ 

মাজাদউদ্দৌল্যা। শযর়ভান কি কম? দরবারে বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করতে দিইনি বলে আমায় শাসিয়েছে জুম্মাবারে বাদশা যখন 

নামাজ পড়তে আম্বেন সেই সুযোগে সে বাদশার সঙ্গে দেখা 

ক*্রবে। প্রতি ভূুম্মাবারে আসছে । 
আতাউল্যা । সর্বনাশ ! এখন উপায়? 

মাজাদউদ্দৌলা । উপান্ব--আমি করে রেখেছি । 

আতাউল্যা। কোথায় সে? 

মজাদউদ্দৌল্যা । হয় তো আশেন্পাশেই আছে । আস্মন দেখ.চি। 
উভয়ের প্রস্থান 

এক ভিক্ষুক ও ভিশ্কুকপত্রী গান গাহিতে গাহিতে মাসিল 

গান 

চল্ বেছুইন, অচল পথে 

পীতমকে তোর চাস্রে যদি ! 
রাজপথে যে কেবল ধুলো? 

এই জনতায় নেই দরদী ৷ 

নরকাশিমের প্রবেশ । পরিধানে ছিন্ন মলিন পোশাক । 

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্রীর গান চলিতে লাগিল 

খু'জবে কারা মরীচিকা-_ 

মরুর বুকে জু'ই-কলিকা ! 

কে নিতে চায় ফকিরী ভাই, 
কে নিবি বল্ রাজার গদী ? 

[১] 
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ওগে! মালিক ! তোমার দেশে 
আস্মানে সাত-সাগর মেশে, 

সেই সাগরে কুল হাঁরিরে 
অকুল খোঁজে জীবন-নদী। 

গানের শেষে ভিঞ্ুক ও ভি্ুুকপত্ৰী মীরকাশিমের নিকট ভিক্ষা চাহিল 

মীরকাশিম। নেই, কিছু নেই। একদিন মুঠো ভরে মোহর তুলভাম, 

মুঠো ভ”রে ছড়িয়ে দিতাম । আজ নেই'"*কিছু নেই ! 
মসজিদের দিকে ফিরিলেন 

ভিক্ষুক। পাগল! 

নীরকাশিম ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন 

মীরকাশিম | হ্যা হ্যা--পাগল! ঠিক বলেছ--পাগল। নইলে কি 

শুনতে পাই সিরাজের আর্তনাদ, লুৎ্ফার ক্রন্দন, বাংলার হাহাকার! 
তোমরা কি তা শুনতে পাও? তোমরা কি দেখতে পাও এক 

ফোটা রক্ত বড় হয়ে সারা দেশ লাল করে দিচ্ছে? পাও 

দেখতে ? 

ভিক্ষুকপড়ী । ( ভিক্ষুককে ) চল্ চল্ পাঁলিয়ে যাই-_ 

মীরকাঁশিম | হা, হা পালাও ! পালাও ! বাং) থেকে পাটনায়, 

পাটনা থেকে মুঙ্গেরঃ মুঙগের থেকে অবোধ্যার--অযোধা! থেকে 

দিলীতে পালিয়ে এলাম । আস্তে আস্তে দেখলাম বে পারছে 

সে-ই পালাচ্ছে । মাটিতে স্থির যে বুক ফুলিয়ে কেউ রুথে 

ধাড়াচ্ছে নাঁ-কেউ না! সারা দেশে কেউ না!! পালাও-_ 

কথ! শেষ হইবার আগেই ভিক্ষুক ও ভিন্ষুকপত্রী চলিয়া গেল। 

মীরকাশিন কথা শেষ করিয়! চাহিয়। দেখিলেন 

ভ৮ 
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মীরকীশিম। এক! আবীর এক।! 

ধীরে ধীরে গিয়া আবার মসভিদের সোপানে বসিলেন। ধীরে 

ধীরে ফতেম।৷ আর নজাঁফ খ। প্রবেশ করিল 

নজাফ। ওই দেখুন মা! 

ফতেমা। নজাফ! এ-ও আমাকে দেখতে হোলো! অনাহারে শীর্ণ 

দেহথানি জীর্ণ শালে জড়িয়ে নির্জনে পির্ধান্ধন কসে রখ়েছেন 

বাংলার প্রজাপালক নবাব কাশেম আল! 

নজাফ। দেখা পেয়েছ? এই কি যথেষ্ট নয়, সা? 
ফতেমা। | হ্যা, নজীফ? তা-ই আগার ভাগা। নজাফি! 

সজাফ। মা। 

ফতেম। । আমি এগিয়ে যাব ইর কাছে? 

নজাফ। যাও মা 

ফতেমা। পেছনে চুপটি করে বসে ওর ব্যথা-ভর! বুকে চাত বুলিয়ে 

দোব নজাফ? 

 নজাফ। দাও মা 
মান হাসি হাসিয়া! ফেন। অগ্রসর হইল 

কিন্তু মা মনে রেখ'****' 

ফতেমা ফিরিয়া দাসিল 

ফতেমা। কি নজাফ? 

নজাফ । মনে কেখো চালিদিকে শক্রু | বেশীক্গণ এখনে থাকা নিরাপদ 

নয়। যত লীগ গির পার ওকে নিয়ে চনে এছ । 

ফতেমা। নজাফ! 

নজাফ । বল? মা-_ 

ফতেমা । আমার যেতে দাহস হচ্ছে নাঃ আমি বাব ্ | আমি'*, 

...ফিরে যাই-_ 
৮৯ 
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নজাফ। সেকিমা! 

ফতেম! । তুমি জাননা নজাফঃ মীরজাফরের কন্তা বলে নবাব আমাকে 

কত স্বণা করেন! আমাকে দেখলেই হয় তো উত্তেজিত হ₹”য়ে 
চগ্লে ধাবেন। তাই, আমি বলি নজাফ, আমি চ*লে যাই। তুমি 

ওকে নিরাপদে কোথাও নিয়ে বাও। তারপর...তারপর যদি 

সুদিন কখনে! আসে, তাহলে " 

মীরকাশিম উঠিয়া ধাড়াইলেন ; সিড়ি 

দিয়া নামিয়। আসিলেন 

নজাফ। নবাব এই দিকেই আসছেন-_ 

ফতেমা। আমি যাই নজাফ ! 

একটু অগ্রসর হইল- 

মীরকাশিম। বযেয়োনা"*" 

ফতেম! ঠাড়াইল 

যেয়োনা তোমর1.."আর আমি এক! থাকতে পারি না-*- 

তাহাদের মাঝে আসিয়া! দ্রাড়াইলেন 

গাও আবার সেই গান-_ 
“ওগে। মালিক ! তোমার দেশে 

আসমানে সাত-সাগর মেশে 

সেই সাগরের কুল হারিয়ে 
অকুল খোজে জীবন-নদী* 

গাও। 

ফতেমার দিকে ফিরিলেন 

গাও বহিন ৃ  
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ফতেমা । জনাব জাহাপনা, আমি যে আপনার বাদী । 

মীরকাশিম। কে! মীরজাফরের কন্তা? এখানেও এসেছ পিতার 

আদেশে ধরিয়ে দিতে ! 

ফতেমা । মীরজাফরের কন্তা আমি নই জাহাপনা! নবাব কাশেম 

আলির বাদী--ফতেম। ! 

মীরকাঁশিম। কাশেম আলির বাদী ! 
নজাফ । জাহাপন! ! চারিদিকে শক্র ! আপনাকে যে ধরিয়ে দেবে 

সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। 

মীরকাশিম। হাঁঃ ই? তাই তো মীরজাফরের বন্তা দিল্লী পর্যস্ত ছুটে 

এসেছে লাখো টাকার লোভে--আসবে না! তার বাপ টাকার 

লোভে বাংলাকে বিক্রী ক'রেছিল। 
ফতেমা। না জহাপনা, মীরজাফরের কন্তা তার বাপের কাছে ফিরে 

যাবেনা! সে থাকবে তার স্বামীর কাছে! লতা যেমন করে 

গাছকে জড়িয়ে থাকে, ছায়া যেমন ক*রে কায়ার পেছনে পেছনে 

ফেরে, তেমন করে আমি সকল দুঃখে, সকল ছুদিনে আপনার সঙ্গে 

অভিন্ন হয়ে থাকব, বৃত্যু ছাড়া কেউ আমাকে আপনার কাছ থেকে 

পৃথক ক'রে নিতে পারবে না। 

মীরকাশিম। তবে তাই হোক! মৃত্যুই হোক মীরজাফরের কন্তার 

খ্বামীভক্তির--পুরস্কীর ।.." 

গল! টিপিরা ধরিলেন 

নাফ । জনাব! জাহাপন! ! 

ছাড়াইয়! নিল 

ফতেমা। হায় খোদা! 
বসিয়। পড়িয়। কাদিতে লাগিল 

১ 
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মীরকাশিম। চোখের জলে আমি তুলছি না! লুৎফাঁও কেঁদেছিল, 
গোট1 বাংলা আজ ডুকৃরে কাদছে। আল্লার নামে, অতীত যুগে ধারা 
ভারতের জনগণকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নামে, যে-সকল 

পরলোক-গত বীর আমাদের কাছে বীরত্ব ও আত্মতাগের আদর্শ 

স্থাপন করে গেছেন তাদের ন।মে, দেশের জনসাধারণকে আমাদের 

পতাঁকাতলে সমবেত হবার জন্যে বিদেশী বণিকদের হাত থেকে 

খ্বদেশের শ্বাধীনত1 রক্ষ।(র জন্ ব্সাহ্বান করেছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে 
চুড়ান্ত সংগ্রান সরু করবার জন্টে কনে জনে ডেকে বলেছি--বলেছি? 

শক্র যতদিন না বাঙলা ছেড়ে যায়, ভারত ছেড়ে বায় ততদ্দিন 

আমরা হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে তাঁদের রুখে দ্ীড়াব__এদেশ 

ছেড়ে চলে যেতে তাদের বাধা করব--গুধু এই চরমসঙ্গটে কেউ 

তোমর] বেইমানি কণরোনাবেইম।লি করোনা_কে তার মূল্য 

দিল? কে তার মুলা দেবে? সিরাজ শিয্নত আমার কানে কানে 
বস্ল্চে- পলানীর প্রায়শ্চিত্ত কর--আকাশে বাতাসে ধ্বনি তোল 

“ভারত ছাড়ো--ভারতভ ছাড়ে] 1” 

মাজাদউদ্দোল্য। ও শ্রহরিগণের প্রবেশ 

মাজাদ। এখানে এত গোলমাল কিসের ? 

মীরকাশিম। এই বে উজীর! দয়া কর, ভাই, দয়া কর---আমায় 
একটিবার বাদশার সন্মুখে হাজির কর-_ 

মাঞজাদ। দেখছি শক্ত পাগল--সরাও, সরাও» বাদশা আসবার সময়, 

হ?য়েছে। ূ 

প্রহরিগণ মীরকাশিমকে ধরিতে গেল 

মীরকাশিম। কি আমি পাগল! বাংল!-বিহার-্উড়িস্তার অধিপতি 

৯২ 
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নবাব মীরকাশিম পাগল! আর সে কথ! বলছে কিনা বেতনভোগী 
এক ভৃত্য! 

নজাফ। জনাব! জনাব! আপনি স্থান-কাল-পাত্র বিশ্বৃত হচ্ছেন; 

আস্থন, আমার সঙ্গে আহন-- 
মীরকাশিম। (থমকিছ়া দাড়াইলেন ) তুমিও নজাফ খা, শেষে তুমিও ! 

তুমিও আমায় পালাতে ব/ল্হ ? 

মাজাদউদ্দৌল্যার চরের প্রবেশ 

চর। ( মাজাদউদ্দৌল্য!কে ) জনাব! বাদশা আস্ছেন । 
মীরকাশিম। ( শুশিতে পাইয়া সোলাসে) বাদশা আস্ছেন ! বাদশা 

আসছেন ! 

মাজাদ। কি সবনাশ ! বর্দী কর, বন্দী করঃ এ পাগলাকে বন্দী করঃ 
এখানে থেকে নিয়ে যাওঃ বাদশা যাতে দেখতে লা পান। 

প্রহরী অগ্রসর হইল 

মীরকাশিন | কার সাধ্য আমায় বন্দী করে! বাংলা-বিহাএ-উডিস্বার 
অধিপতিকে বন্দী করবে কে? কার আদেশ? (রুখিয়া উপরের 

ধাপে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন ) বাদশা । বাদ্শা ! 

রঙ্গীরা তাহাকে ধরিল 

মাঁজাদ। বন্দী কর! বন্দী কর-_-পাগ.লাটাঁকে বন্দী কর-_ 

বীরকাশিম | ছাড়, আমায় ছাড় । বিশ্বাস কর আমি পাগল নই, আমি 

. পাগল নই ! সুদূর বাংলা থেকে আমি পত্র বহন ক'রে এনেছি । 

০০৮৭ 'আলিবর্দীর পত্র, সিরাজের পত্র, গোঁপনীন্ন পত্র--রক্তের হরফে 

লেখা পত্র'' "মামি বাদশার কাছে, থোদা-তালার কাছে পেশ 

কস্রব'*. 

প্রহরিগণ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল 
২১৩ 



পঞ্চম অন্ক মীরকাশিম প্রথম দৃষ্ত 

ফতেমা। হায় খোদা !--প্রভু--ন্বামী--- রর 

মীরকাশিম কপালে হাত দিতে টের পাইলেন 

রক্ত পড়িতেছে 

মীরকাশিম। রক্তে লাল হয়ে গেছে! রক্তে লাল হয়ে গেছে-__ 
পলাশীর প্রাণ যেশরক্তে রাঙা হ/য়েছে-সসে-রক্তে সার! বাংলা 

লাল হ/য়ে গেল--সেই রক্তের বস্তা ধেয়ে আম্ছে, সারা ভারত 

লাল হয়ে যাবে, সারা-ভারত লালে লাল হয়ে গেলঃ--লালে লাল 

হয়ে গেল--লালে লাল হয়ে গেল-- (মৃত্যু ) 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স-এর পক্ষে 

মুঞ্জাকর ও প্রকাশক--শ্রীগোবিন্বপদ্ধ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ শ্রিষ্টিং ওয়াকস্, 
২৩১1১, কর্ণওয়ালিস ছ্ীট, কলিকাতা---৬ 



লেখকের কথা! 
জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্ধদ্ধ করিবার পুণ্যসাধন গ্রহণ করিয়া 

নাট্যনিকেতননায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র গু5 নাট্যজগতে যে কীন্ডি 
স্থাপন করিয়াছেন* আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহ! স্থান 
পাইবে সন্দেহ নাই। তাহারই একান্তিক উদ্যোগ ও উদ্যমে বর্তমানকালে 
£গৈরিক পতাক1” “কারাগার” এবং *সিরাজন্দৌল্যা” অভিনীত হইয়া 
আত্মবিস্বত জাতিকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাঙারই 
প্রকাস্তিক আগ্রহ এবং চেষ্টায় আজ “মীরকাশিমের”র অভিনয়ও অস্তব 
হইল। শ্রীযুক্ত প্রবোঁধচন্ত্র গুহ প্নাট্যনিকেতন্কে জাতীয়-রঙ্গালয়ে 
পরিণত করিয়াছেন) তজ্জন্ত তিনি শুধু আমার নহে দেশবাসীরও 
শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন। “মীরকাঁশিম” রচনার গুরুভার আমার 

তন্তে স্ত্ত করিয়া তিনি যে অসীম ধের্য্য এবং স্পেহের সহিত আমাকে 

আছ্যপাস্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাঙার অভাব হইলে এ নাটক-রচনা 

আমার পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়াই আমি মনে করি । 10165 
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পাক 9৩ 

'পরামাণ্য-গ্রন্থ হইতে মীরকাশিমের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইক়্াছে এবং এ 

নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার খিশ্বীস । 

বন্ধুবর সতু সেন, গ্রীতিভাজন সুধীর গুহ এবং আদ্ধেয় বন্ধু শচীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত আমাকে নাটঝ্-রচনাযর় যে-লাহাধ্য করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি 

তীহাদের নিকট চিরক্কতজ্ঞ থাকিব | অআদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় 
নাটকের গান রচনা করিস আমাকে আনীর্বাদ করিয়াছেন। নাটকের 

নৃত্য-পরিকল্লনা কিদ্রান্েন নাট্যলক্ীবল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবাল!। গানের 

স্থর বিধান করিঘাছেন সুর-্রী শ্রীযুক্ত অমর বন্ু। তীগদিগকে আমার 

আন্তরিক ধগ্কবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছি । শ্নেহাম্পদ শ্রীমান স্বকোমল সেন 

(ঢাক! ), শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষ ( বালুরঘাট ), শ্রীমান দেবনারাক্বণ 

গুপ্ত (রাণাথাট ), শ্রীমান অনাদিপ্রপাদ দেন (নাটোর ), গ্রীতিভাজন 

পুলকেশ দে সরকার ( কলিকাতা ) এবং কণ্যাণীক়া ভগী শ্রীলীল। 

রায় (কুটিঘচাঁচ কলেক্স) আমাকে নানাভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন, 

তাহাদিগকে আমার সন্নেহ গীতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমান অনিল- 

কুমার বোষ পুস্তকের প্রচ্ছদপটখানি আকিয়! দিয়াছেন, তাহীকে আমার 

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 

৩৪। কণওআলিস বট মন্যাথ রায় 

ফ্ল্যাট আট ২৪শে ডিসেম্বর 

কলিকাতা ১৯৩৮ 



কৃষাণ বাণী চিত্রের কথ ও কাহিনী 
স্যবহ্থ াক্জ ও লীজ্ঞ 

চাষী জীবনেল সুখ হঃখেন পর্ণ চিত্র 

কষা 
হাসি ও অশ্রু সমুজ্বল 

চিত্র-নাট্যোপন্যাস 

সগ্ত বাহিল হইল 

মূল্য ছুই টাক 

গুরুদাপ চটাপাধ্যায় এও পণ্প 
২৯১/১/১, কলা ওয়ালশ হাট ০ কালিকলভা 










